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adchodzi jesienny czas 
a wraz z nim wyjątkowe 
i zarazem jubileuszowe 
wydanie naszego ma-

gazynu.  Każdy  kolejny  numer 
uświadamia  nas  w  przekona-
niu,  że  wciąż  warto  poruszać 
szczegółowo kwestie związane 
z biznesem w naszym regio-
nie.  W  tym  oryginalnym  wy-
daniu  czytelnicy  będą  mogli 
dowiedzieć  się  jak  wyglądała 
uroczystość  zorganizowana 
przez  Pracodawców  Pomo-
rza  dedykowana  zmaganiom 
pracowników  służby  zdrowia 
z  pandemią  Covid-19.  Ciekawe 
zagadnienie  porusza  również 
firma  Steico,  która  zaznacza, 
że  liczą  się  ludzie  a  nie  tylko 
biznes  wskazując  na  zatrud-
nionych  pracowników.  Nieod-
łączną  częścią  każdego  ma-
gazynu  są  wywiady,  dlatego 
w  aktualnym  numerze  pole-
camy  więc  Państwa  uwadze 
rozmowę z p. Mirosławem Sto-
sikiem,  właścicielem  Agencji 
Pracy  na  temat  obecnej  sytu-

acji  na  rynku  a  także  z  firmą  Base  Group,  która  wyja-
śnia,  że  aby  stworzyć  fabrykę  przyszłości  potrzeba  czasu,  
przemyślanego planu  i  zaufania zespołu. Czeka na Państwa rów-
nież wiele  innych szeroko  rozbudowanych kwestii,  które  znajdują 
się w stworzonych przez nas działach. Warto dodać, że dużo miej-
sca w  tym wydaniu poświęciliśmy  także na przedstawienie dzia-
łań pracy samorządów. Z nadzieją na kolejne  100  i więcej nume-
rów czasopisma, życząc udanej lektury oddaje najnowsze wydanie 
w Państwa ręce!

Piotr Ruszewski
Redaktor naczelny
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Zbigniew
Canowiecki

prezydent Pracodawców Pomorza 

Express Biznesu od wielu lat towarzyszy pomorskiemu środowisku 
gospodarczemu przedstawiając nasze firmy, ich działalność, wyni-

ki gospodarcze oraz osiągnięcia i sukcesy na rynkach krajowych i zagra-
nicznych. Często jest to związane z otrzymaniem przez firmę wyjątkowego 
wyróżnienia lub otwarcia nowych obiektów produkcyjnych czy usługowych. 
Przybliżane są sylwetki ludzi gospodarki, którzy mówią o swoich marzeniach 
i planach rozwojowych, opowiadając o metodach na sukces. Express Biznesu 
jest źródłem informacji o działalności organizacji zrzeszających przedsiębior-
ców, ich celach i działaniach na rzecz wspierania działań związanych z rozwo-
jem przedsiębiorczości i gospodarki pomorskiej. Niezwykle ciekawe są repor-
taże z wizyt w wiodących przedsiębiorstwach naszego regionu oraz artykuły 
poświęcone analizie rynku inwestycyjnego lub branżowego na przykład w za-
kresie energetyki, budownictwa czy mieszkalnictwa. Prezentowane są aktualne 
problemy gospodarcze i te które mogą nas dotknąć w przyszłości. W każdym 
wydaniu są też bieżące informacje o różnego rodzaju inicjatywach gospodar-
czych podejmowanych w różnych miejscowościach naszego województwa. 
Nie brakuje też ciekawych artykułów o kulturze, sztuce i sporcie oraz autor-
skich felietonów. Ponadto Express Biznesu jest wydawany niezwykle starannie 
i w wysokim technicznym standardzie jakościowym. Dlatego też każde wyda-
nie Expressu Biznesu jest niezwykle poszukiwane i cenione przez Czytelników. 
Z okazji setnego numeru Expressu Biznesu składam wielkie gratulacje, życząc 
kolejnych setek wydań z równym sukcesem jak dotychczas.

Dagmara
Rybicka
redaktor prowadząca Expressu Biznesu 

100 numer ma dla nas szczególne znaczenie. Każda kolejna strona 
magazynu jest dowodem siły, otwartości i solidarności Pomorza. Wie-
rzę, podobnie jak Victor Hugo, że nic nie tworzy przyszłości, tak jak marzenia. 
Tych drodzy Czytelnicy mamy wiele. Dziękujemy, że z nami jesteście.
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Artur
Kowalczyk

prezes FPP 

W magazynie „Express Biznesu” zawsze możemy znaleźć szeroko po-
jętą tematykę biznesową, samorządową oraz lifestylową, która dosko-

nale zaprezentuje aktualności danej branży. Lubię czytać wywiady, w których 
z powodzeniem można poznać sylwetki ciekawych przedsiębiorców oraz ich 
zdanie na różnego rodzaju poruszane kwestie biznesowe. Nigdy nie brakuje 
bogatych artykułów i felietonów o sztuce, kulturze i uroczystych wydarzeniach 
odbywających się na terenie województwa pomorskiego. Czasopismo jest 
świetnym i rzetelnym źródłem informacji, które zawsze sprosta oczekiwaniom 
czytelników. Z okazji tego wyjątkowego numeru składam gratulacje za do tej 
pory wykonaną pracę. Życzę dalszych sukcesów i powodzenia przy tworzeniu 
tak dobrych treści na kolejne lata!

Robert
Firkowski
prezes Słupskiej Izby Przemysłowo - Handlowej

Od kilku lat jestem czytelnikiem  „Expressu Biznesu”. Cieszę się, że 
jest takie czasopismo, dzięki któremu mogę poznać sylwetki ciekawych 
ludzi związanych z lokalnym biznesem. Często w ogólnopolskich czasopi-
smach nie ma już dla nich miejsca.
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Jarosław
Filipczak

prezes RIGP 

Express Biznesu od lat przedstawia newsy gospo-
darcze, kulturalne i life stylowe. Jesteście wszędzie 

tam, gdzie dzieją się ważne wydarzenia na Pomorzu. Poru-
szacie kwestie o istotnym znaczeniu dla naszego środowi-
ska jak i  bliskie lokalnej społeczności. 

Zbigniew
Stencel

Wiceprezes Pomorskiej Izby 
Rzemieslniczej w Gdańsku

Od kilku lat jestem czytelnikiem  „Expressu Biznesu”. 
Cieszę się, że jest takie czasopismo, dzięki któremu mogę 

poznać sylwetki ciekawych ludzi związanych z lokalnym biz-
nesem. Często w ogólnopolskich czasopismach nie ma już 
dla nich miejsca.

Barbara
Stanuch
Prezes Starogardzkiego Klubu Biznesu - 
Związek Pracodawców 

Wszystkim przedsiębiorcom oraz czytelnikom Expres-
su Biznesu życzę nade wszystko zdrowia oraz wszelkiej 
pomyślności w realizacji celów osobistych i zawodowych.





bjął stanowisko Rektora w czasie najprawdopodobniej największego kry-
zysu z jakim przyszło zmierzyć się Uniwersytetowi Gdańskiemu. Plagiat 
pracy naukowej, rozliczne zarzuty dotyczące zarządzania oraz niesmak 
środowiska akademickiego wobec poprzednika spowodowały, że wraz 

z „nastaniem” prof. dr hab. Piotra Stepnowskiego pojawiły się wielkie nadzieje i rów-
nie niemałe oczekiwania. 

Z wynikiem 7,1 punktu 
w 10-stopniowej skali 

Trójmiasto jest na drugim 
miejscu ex aequo z Pozna-
niem w ocenie polskich 
miast pod względem 

atrakcyjności inwesty-
cyjnej – wynika z raportu 
“Potencjał inwestycyjny 

Trójmiasta”. Liderem 
rankingu jest Warszawa, 

która tradycyjnie już - m.in. 
jako stolica państwa - znajduje się poza konkurencją 

innych ośrodków w kraju. 

Zmiana 
wymaga 
odwagi

TRójmIAsTO ATRAkcYjNE 
w czołówce  

Pracodawcy Pomorza, największa w województwie 
pomorskim organizacja pracodawców, postanowiła 
powiązać początek obchodów swojego jubileuszu 
XXX-lecia z uroczystością dedykowaną zmaganiom 
pracowników służby zdrowia z pandemią Covid-19. 

Wydarzenie zatytułowane 
„Gala Pracodawcy Pomorza 
– Przedsiębiorcy medykom” 
odbyło się 8 września, w godzi-
nach wieczornych, w Polskiej 
Filharmonii Bałtyckiej im. 
Fryderyka Chopina w Gdańsku. 
Prowadził je znany reżyser, 
konferansjer i animator kultury 
Tomasz Podsiadły. 

GAlA DlA mEDYkóW

Biznes
O
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Objął stanowisko Rektora 
w czasie najprawdopodob-
niej największego kryzysu 
z jakim przyszło zmierzyć się 
Uniwersytetowi Gdańskie-
mu. Plagiat pracy naukowej, 
rozliczne zarzuty dotyczące 
zarządzania oraz niesmak 
środowiska akademickiego 
wobec poprzednika spowo-
dowały, że wraz z „nasta-
niem” prof. dr hab. Piotra 
Stepnowskiego pojawiły się 
wielkie nadzieje i równie nie-
małe oczekiwania. 

TEksT: Dagmara Rybicka
zDJĘcIA: A.Smykowski/UG

raz z Panem nade-
szło „nowe”. Z ja-
kimi wyzwaniami 
zmierzył się Pan po 

objęciu funkcji i na ile udało się dokonać 
potrzebnych zmian?

Niedługo minie rok, odkąd wybrano mnie 
na stanowisko rektora Uniwersytetu Gdań-
skiego. Wiemy, że okoliczności zmiany na 
tym stanowisku były dość zaskakujące 
i niespodziewane. Niezależnie od tego, 

zgodnie z tym co zapowiadałem przed wy-
borami, rozpoczęliśmy wdrażanie zmian na 
wielu płaszczyznach. Trudno wymieniać 
wszystkie, ponieważ Uniwersytet Gdański 
to złożony organizm – nie tylko kształcimy 
22 tysiące studentów, zatrudniamy wielu 
pracowników, ale też prowadzimy bada-
nia naukowe w aż 21 dyscyplinach nauki, 
współpracujemy z otoczeniem biznesowym 
itd. Niektóre zmiany, zwłaszcza w sposobie 
nowej organizacji uczelni, wymagają też 
czasu i zmiany mentalności pracowników. 

Zmiany rozpocząłem od uporządkowania 
struktury organizacyjnej, dzięki czemu 
możliwe jest uproszczenie procedur, przej-
rzystość zadań i wydobycie potencjału 
z wielu nowo powołanych kierowników 
i ich pracowników. Przeprowadziliśmy też 
sektorową zmianę naszego Statutu wpro-
wadzając wiele formalnych rozwiązań 
pozwalających na wdrażanie wielu nowo-
czesnych rozwiązań zarządzania uczel-
nią. Ważnym elementem było wdrożenie 
zupełnie nowej, odpowiadającej europej-

Zmiana wymaga 
Odwagi

W
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skim standardom polityki kadrowej, która 
w sposób transparentny i jednoznaczny 
określa z jednej strony oczekiwania uczelni 
wobec pracowników na wszystkich szcze-
blach ich kariery zawodowej, z drugiej 
oferuje pełen instrumentarium wsparcia 
instytucjonalnego na każdej ze ścieżek ka-
riery, badawczej czy dydaktycznej. W tym 
celu powołałem też Centrum Doskonalenia 
Dydaktycznego i Tutoringu, dzięki któremu 
już dziś doskonalimy sposób kształcenia 
studentów poprzez rozwijanie kompetencji 
dydaktycznych i metodycznych nauczycieli 
akademickich między innymi w zakresie 
nowoczesnych technologii edukacyjnych. 
Wsparciem dla studentów planujących ka-
rierę akademicką i zawodową już podczas 
studiów jest z kolei Centrum Aktywności 
Studenckiej i Doktoranckiej. Bardzo istot-
ną jednostką, którą także powołałem do 
życia w minionym roku akademickim jest 
Centrum Wsparcia Psychologicznego UG, 
które już oferowało studentom, doktoran-
tom i pracownikom uczelni pomoc psy-
chologiczną tak ważną m.in. dla „generacji 
COVID-19”. 

Powołał Pan również rzeczników i Centrum 
Zrównoważonego Rozwoju, w jakim celu?

Kluczowym priorytetem działalności 
uczelni jest zachowanie jak najwyższych 
standardów etycznych w zakresie prowa-
dzenia badań naukowych i publikowania 
ich efektów. W związku z tym powołałem 
Rzecznika do spraw Rzetelności Nauko-
wej Uniwersytetu Gdańskiego – prof. Sła-
womira Steinborna, którego zadaniem 
jest stworzenie odpowiednich narzędzi 
do kształtowania i utrwalania wysokich 
standardów naukowej rzetelności na Uni-
wersytecie Gdańskim. Działania zmierza-
jące do zapewnienia równego traktowania, 
zwłaszcza ochrony przed dyskryminacją 
oraz przeciwdziałania mobbingowi w Uni-
wersytecie i jego otoczeniu to zadania 
Rzeczniczki ds. równego traktowania 
i przeciwdziałania mobbingowi prof. Joan-
ny Kruczalak-Jankowskiej. Niezwykle waż-
nym dla naszych naukowców było powo-
łanie Centrum Zrównoważonego Rozwoju, 

którego podstawowym celem jest działal-
ność w zakresie promowania edukacji oraz 
upowszechnianie wiedzy na rzecz zrówno-
ważonego rozwoju dzięki wymianie wiedzy 
naukowej i doświadczeń między badaczami 
zjawisk społecznych i gospodarczych oraz 
wzmacnianiu współpracy między przedsta-
wicielami wszystkich dziedzin naukowych. 
W Centrum dzieje się już bardzo wiele, po-
wstały nowe studia podyplomowe w tym 
zakresie, organizowane są konferencje, 
warsztaty dla naukowców itd.  

Pandemia nie pokrzyżowała szyków?

Pandemia nie wpłynęła na realizację po-
wyższych zamierzeń. Kadra zarządzająca 
uczelnią, dziekani, dyrektorzy, kierownicy 
jednostek sprawnie przenieśli się do prze-
strzeni wirtualnej, gdzie prowadziliśmy 
wszystkie bieżące uzgodnienia. Oczywi-
ście pandemia wciąż wpływa na sposób 
realizacji zajęć dydaktycznych i w nowym 
roku akademickim zajęcia o dużej liczeb-
ności grup studenckich prowadzić bę-
dziemy wciąż on-line. Cieszy jednak fakt 
powrotu studentów na uczelnie, ponieważ 
widok pustych auli, korytarzy bywał dla 
niektórych z nas frustrujący.    

Jakie są Pana najważniejsze zamierzenia? 
Co oznaczają dla studentów, kadry akade-
mickiej i regionu?

Celem nadrzędnym w nadchodzącym roku 
akademickim jest kompleksowe przygo-
towanie uczelni do ewaluacji działalności 
naukowej – od tego zależy bardzo wiele, 
nie tylko wymiar prestiżowy, ale i finan-
sowy oraz co pewnie najważniejsze moż-
liwość utrzymania uprawnień do nadawa-
nia stopni naukowych. Chcemy też wciąż 
poprawiać naszą pozycję w rankingach 
i odbudować wizerunek UG jako uczel-
ni o mocnych naukowych fundamentach 
i kształcących znakomicie przygotowa-
nych do dalszej drogi życiowej i zawodo-
wej absolwentów. Ważnym celem są też 
nasze działania w ramach uwspólnienia 
niektórych obszarów działalności razem 
z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym 

i Politechniką Gdańską w ramach Związku 
Uczelni im. Fahrenheita. Wspólnie może-
my zdziałać więcej, na wielu obszarach. 
Zachowując jednocześnie, co niezwykle 
ważne, odrębny profil i autonomię każdej 
z uczelni, medyczny, techniczny i klasycz-
ny. To jest działanie bardzo ważne również 
dla regionu – jesteśmy wszyscy uczelniami 
pomorskimi, gdańskimi, nasi naukowcy 
pracują i prowadzą badania na rzecz re-
gionu, kraju. Jesteśmy też dużymi pra-
codawcami i coraz częściej inicjatorami 
innowacji biznesowo-gospodarczych, oraz 
co także ważne poważnymi inwestorami 
w infrastrukturę. 

Czy dziś Uniwersytet Gdański jest kuźnią 
talentów pożądanych przez środowisko biz-
nesowe?

Z całą stanowczością uważam, że tak 
właśnie jest. Mamy świetnych studen-
tów, kreatywnych, działających w kołach 
naukowych, interesujących się światem 
współczesnym, technologiami, rozwojem 
nauki. Jednocześnie poszukującymi już 
podczas studiów swojej drogi zawodowej. 
Wspieramy ich w tym m.in. poprzez róż-
ne programy aktywizujące uruchamiane 
przez Biuro Karier. Ale też z myślą o nich 
rozwijamy badania i wspieramy naukow-
ców oraz przebudowujemy struktury admi-
nistracji – bo należy pamiętać, że uczelnia 
to system naczyń połączonych – to co „wle-
jemy” w naczynie pt. badania – otrzyma też 
pośrednio i student. A zyskamy ostatecz-
nie wszyscy – w tym także i środowisko biz-
nesowe. W tym procesie bardzo wspierają 
nas też przedstawiciele środowiska bizne-
sowego w naszej radzie uczelni 

Możliwe jest, aby Uniwersytet stał się uczel-
nią pierwszego wyboru dla młodych ludzi 
w Polsce? 

Jestem przekonany, że Uniwersytet Gdań-
ski już jest dla rzeszy ludzi w Polsce uczel-
nią pierwszego wyboru! W pierwszej rekru-
tacji mamy olbrzymi nadmiar kandydatów, 
z całej Polski – od morza do Tatr. I tak bę-
dzie na pewno również w przyszłości. 
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Karol Kalinowski nowym 
dyrektorem DRMG

TEksT: Wit Miller
zDJĘcIe: materiały prasowe DRMG

Karol Kalinowski będzie nowym 
szefem Dyrekcji Rozbudowy Mia-
sta Gdańska. Wygrał on konkurs 
rozpisany przez władze miasta 
i zastąpi na stanowisku dyrektora 
Włodzimierza Bartosiewicza, któ-
ry odchodzi na emeryturę. Karol 
Kalinowski przejmie obowiązki 
jesienią 2021 roku.  

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 
przygotowuje i realizuje zdecydowaną 
większość inwestycji w mieście. O wyborze 
Karola Kalinowskiego zdecydowało bogate 
doświadczenie w prowadzeniu projektów. 
Przeszedł on wszystkie szczeble kariery 
zawodowej na budowach. Zaczynał jako 
majster, później kierownik robót , kierownik 
projektu, inżynier kontraktu i inżynier rezy-
dent. Jest inżynierem i menadżerem z wy-
kształcenia i z praktyki. Studia ukończył na 
Politechnice Gdańskiej, z którą nadal jest 
związany. Jest bowiem inicjatorem i pomy-
słodawcą studiów podyplomowych Zarzą-
dzanie Projektami Budowlanymi.

- Karol Kalinowski ma doświadczenie zarów-
no w realizacji projektów tu w Gdańsku, jak 
i w kraju czy za granicą. Czego przykładem 
może być budowa miasteczka olimpijskiego 
czy hotelu w Londynie. W naszym mieście był 
pracownikiem m.in. BIEG2012, Gdańskich 
Inwestycji Komunalnych czy Hevelianum. 
Odpowiadał i pracował na takich projektach 
jak budowa Trasy Słowackiego, Europejskie 
Centrum Solidarności czy stadion w Letnicy. 
Był również kierownikiem projektu Muzeum 
II Wojny Światowej. Jest osobą o bogatym 
i różnorodnym życiorysie i portfolio, która 

realizowała najtrudniejsze i największe pro-
jekty w Gdańsku – uzasadnia wybór Alan 
Aleksandrowicz, zastępca prezydenta ds. 
inwestycyjnych.

Karol Kalinowski za działalność zawodo-
wą otrzymał Medal Prezydenta Miasta 
Gdańska oraz Nagrodę Polskiej Izby In-
żynierów Budownictwa oraz nagrodę Pol-
skiego Związku Inżynierów i Techników 
Budownictwa za profesjonalne zarządza-

nie projektami budowlanymi, zaangażo-
wanie na rzecz polskiego budownictwa 
i reprezentowanie najwyższych standar-
dów zawodowych

- Przystępując do konkursu, chciałem po-
dzielić się doświadczeniem i praktyką, które 
zdobyłem m.in. na budowach realizowanych 
w Gdańsku. Inwestycje mogą być realizowane 
w sposób sprawny i przyjazny dla mieszkań-
ców. Moim celem jest pracować w modelu, 
w którym zadbamy zarówno o efektywność 
projektów, jak i współpracę wszystkich in-
teresariuszy. Wierzę, że taki model mogę 
wdrożyć. Chciałbym, aby instytucja ta była 
postrzegana jako jednostka, która zarządza 
inwestycjami w sposób sprzyjający rozwojowi 
miasta i współpracy wszystkich stron zaan-
gażowanych w projekty inwestycyjne – mówi 
Karol Kalinowski. 

Wśród wymagań wobec kandydatów na 
stanowisko dyrektora znalazły się, m.in.: 
min. 5-letni staż pracy na stanowiskach 
kierowniczych, w tym na stanowisku kie-
rownika projektu lub inżyniera kontraktu na 
projektach inwestycyjnych o wartości min. 
100 mln zł, znajomość prawa zamówień 
publicznych i prawa w zakresie finansów 
publicznych, umiejętności menedżerskie 
i organizacyjne.
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Pracodawcy Pomorza, największa w województwie pomorskim organizacja pracodawców, po-
stanowiła powiązać początek obchodów swojego jubileuszu XXX-lecia z uroczystością dedyko-

waną zmaganiom pracowników służby zdrowia z pandemią Covid-19. 

TEksT: Pracodawcy Pomorza
zDJĘcIA: Pracodawcy Pomorza

medycy Zostali 
nagrodZeni na gali 

PracOdawców 
POmOrza
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ydarzenie zatytu-
łowane „Gala Pra-
codawcy Pomorza 
– Przedsiębiorcy me-

dykom” odbyło się 8 września, w godzinach 
wieczornych, w Polskiej Filharmonii Bał-
tyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku. 
Prowadził je znany reżyser, konferansjer 
i animator kultury Tomasz Podsiadły. 

Swoją obecnością Galę uświetnili m.in. byli 
prezydenci RP Lech Wałęsa i Aleksander 
Kwaśniewski, posłowie RP i posłowie do 
Parlamentu Europejskiego, przedstawiciele 
władz państwowych oraz samorządowych, 
rektorzy pomorskich uczelni, działacze or-
ganizacji społecznych, gospodarczych oraz 
związkowych, reprezentanci nauki, kultury, 
jak i mediów. Pojawili się również przedsta-
wiciele środowisk medycznych, pomorskich 
szpitali oraz instytucji i organizacji wspiera-
jących służbę zdrowia w walce z pandemią 
koronawirusa. Pośród gości nie zabrało licz-
nej grupy pracodawców i przedsiębiorców 
gromadzących się, od wielu już lat, wokół 
organizacji Pracodawców Pomorza. 

W
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Chcąc podkreślić oraz docenić trud i po-
święcenie pracowników ochrony zdrowia 
w walce ze skutkami pandemii, Pracodaw-
cy Pomorza dedykowali pomorskiej służbie 
zdrowia wyjątkowy koncert. Gwiazdą wie-
czoru była Aleksandra Kurzak, światowej 
sławy solistka operowa związana z najważ-
niejszymi teatrami operowymi na świecie. 
Artystce towarzyszyła Polska Filharmonia 
Kameralna Sopot pod dyrekcją prof. Woj-
ciecha Rajskiego. 

Jak podkreślił prezydent Pracodawców 
Pomorza Zbigniew Canowiecki, otwierając 
uroczystość: - Drodzy medycy, dla was mia-
rą patriotyzmu jest poświęcenie się walce 
o zdrowie i życie pacjentów, często kosz-
tem własnego zdrowia i czasu dla rodziny. 
Jesteśmy dumni, że mamy takich lekarzy 
i służbę zdrowia. Nie zapomnimy o waszym 
poświęceniu oraz oddaniu.

W dowód wdzięczności wyróżnione zosta-
ły szpitale zaangażowane w walce z pan-
demią, otrzymując pamiątkowe medale. 
Z kolei przedstawiciele różnych zawodów 
medycznych, jak i wybrane podmioty part-
nerskie otrzymali statuetki o nazwie Cum 
Gratia Magna (Z Wielką Wdzięcznością) 
wykonane przez Michela Lenglarda, pol-
skiego artystę, francuskiego pochodzenia. 

Gala Pracodawców Pomorza była również 
wspaniałą okazją dla celebracji i podkre-
ślenia wielkich dokonań profesora Wojcie-
cha Rajskiego, wybitnego dyrygenta, zało-
życiela i Dyrektora Artystycznego Polskiej 
Filharmonii Kameralnej Sopot. Profesor, 
obchodzący właśnie 50-lecie pracy arty-
stycznej, otrzymał na zakończenie wyda-
rzenia unikalną statuetkę Cultura Pro Ne-
gotio (Biznes dla Kultury) z rąk Małgorzaty 
Winiarek, prezes Grupy NDI S.A. Na scenie 
towarzyszyli jej: prezydent RP Lech Wałęsa 
i prezydent Sopotu Jacek Karnowski. 

vvv• 

Statuetkę Cum Gratia Magna, za trud i poświęcenie w walce z koronawirusem, otrzy-
mali przedstawiciele zawodów medycznych, w tym: lekarze, pielęgniarki i położne, 
ratownicy medyczni, diagności laboratoryjni, fizjoterapeuci oraz farmaceuci.

Za aktywne wspieranie pracowników ochrony zdrowia w walce z pandemią Covid-19 statuet-
kę Cum Gratia Magna otrzymała Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku 
i 7. Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej. Za aktywne przeciwdziałanie i zwalczanie skut-
ków pandemii Covid-19 na terenie województwa pomorskiego statuetkę Cum Gratia Magna 
otrzymał Pomorski Urząd Wojewódzki i Samorząd Województwa Pomorskiego.

Podmioty lecznicze wyróżnione za walkę z pandemią Covid-19 w województwie pomorskim:
Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni• 
7 Szpital Marynarki Wojennej w Gdańsku• 
Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. w Gdyni• 
Szpitale Tczewskie S.A.• 
Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Prabutach• 
Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w Gdańsku• 
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku• 
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.• 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych • 

i Administracji w Gdańsku
Kociewskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim• 
Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o.• 
Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza w Chojnicach• 
Szpital Miejski w Miastku Sp. z o.o.• 
Szpital Pucki Sp. z o.o.• 
Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o. Szpital im. dr Jadwigi Obodzińskiej-Król w Malborku• 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Człuchowie• 
Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.• 
Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Szpital Powiatowy w Kartuzach im. Dra A. Maj-• 

kowskiego
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Tam, gdzie w grę wchodzi 
bezpieczeństwo nie ma miej-
sca na wątpliwości. Nie dziwi 
więc, że staranie zaprojek-
towana Tesla szybko stała 
się symbolem najwyższych 
standardów w motoryzacji. 
Miano lidera pod względem 
wydajności i jakości również 
nie jest przypadkiem – kto 
miał okazję siąść za kierow-
nicą Tesli zyskuje przekona-
nie, że prowadzi najszybszy 
i najbezpieczniejszy ideał 
w swojej klasie.

TEksT: Makurat Invest
zDJĘcIA: Makurat Invest

Wykorzystanie dalekosiężnych technologii 
powoduje, że w razie jakichkolwiek usterek 
Tesla powinna być naprawiana wyłącznie 

w sposób, który zaleca jej producent. Dziś 
świat zmierza w kierunku elektromobilno-
ści, a zmieniające się trendy na rynku moto-

ryzacji powodują, że serwisy samochodowe 
będą zmuszone wyjść naprzeciw oczekiwa-
niom rynku.

Tesla aPPrOved 
BOdy shOP 

Jedyny autoryZowany 
w Polsce Północnej
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NOWa TEChNOlOGia Na 
NajWyżSZyM POZiOMiE

Jedynym w Polsce Północnej i jednym 
z czterech warsztatów blacharskich za-
twierdzonych przez Teslę jest Centrum 
Napraw Powypadkowych Grupy Makurat – 
Tesla Approved Body Shop

 - Dzięki ponad dwudziestoczteroletniemu 
doświadczeniu w naprawie uszkodzonych 
pojazdów segmentu premium zdobyliśmy 
najwyższe poziomy certyfikacji, fachowej 
wiedzy, umiejętności i precyzji w naszej 
branży. Dzięki specjalistycznym narzędziom 
i szkoleniom zapewnianym bezpośrednio 
przez Teslę możemy zagwarantować, że Two-
ja Tesla zostanie poddana najlepszej opiece 
i przywrócona do stanu sprzed wypadku 
– podkreśla Dawid Makurat, Koordynator 
Tesla Body Shop. - Nasz zespół to fachowcy 
z certyfikatami Tesli, a nasz warsztat został 
wyposażony w narzędzia i sprzęt bezpośred-
nio od Tesli, aby wykonać wszystkie proce-
dury naprawcze na najwyższym poziomie. 

W dzisiejszych czasach nowa technologia 
rozwija się w szybkim tempie. Sprzęt, któ-
rego używamy, jest jednym z najlepszych 
w branży, co pozwala nam zapewnić poziom 
jakości, na jaki zasługuje każdy Klient – do-
daje.

TESla Na ZaSTęPSTWO

W autoryzowanej stacji Tesla Approved 
Body Shop samochody te są naprawia-
ne zgodnie ze standardami producenta. 
Z uwzględnieniem jak najkrótszego cza-
su realizacji, ponieważ zespół Tesla Body 
Shop doskonale rozumie, że czas jest na 
wagę złota, a auto użytecznym narzędziem. 
Potwierdza to standard serwisu oferowa-
nego klientom – Grupa Makurat jako jedyna 
w Polsce posiada Teslę przeznaczoną, jako 
samochód zastępczy, która zasiliła bogatą 
flotę aut zastępczych.

- Każdy Klient jest dla nas ważny, stąd de-
cyzja o zakupie Tesli i przeznaczeniu jej na 
samochód zastępczy. Zależy nam, aby czas 

potrzebny na naprawę, był jak najmniej od-
czuwalny dla Klienta – podkreśla Marcin 
Węsiora Dyrektor Zarządzający.

Nowa autoryzowana stacja Tesla Approved 
Body Shop Grupy Makurat swoją lokaliza-
cję ma w Pępowie przy ul. Gdańskiej 62.

www.teslagdansk.pl 
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ak tłumaczy Sebastian Fabiś, 
dyrektor operacyjny zakładu 
Steico, społeczny aspekt du-
żego zakładu w danym miejscu 

to nie tylko działalność jednokierunkowa, 
polegająca na chęci zatrzymania pracow-
ników. 

- Zależy nam także na tym, aby zachęcić ich, 
by również poza godzinami pracy spędzali 
ze sobą czas, aby czuli się trochę jak jedna, 
wielka rodzina. Chcemy ponadto mobilizo-
wać ich do tego, żeby byli aktywni i podejmo-
wali różnego rodzaju inicjatywy – przekonuje 
Sebastian Fabiś. 

Drugim aspektem jest pobudzenie lokalne-
go środowiska. Firma ma zapewniony spe-
cjalny fundusz, który przeznacza na wspie-
ranie lokalnych organizacji i przedsięwzięć. 
Regularnie wspieramy lokalne organizacje, 
jak np. kluby piłkarskie, szkoły, koła węd-
karskie, koła emerytów.

Duże zakłady pracy dają zatrudnienie wielu pracownikom, przynoszą dochód do lokalnych bu-
dżetów i generują zyski. Ale równie ważne jest to, że istnieją w lokalnym społeczeństwie. Wiele 

firm zdaje sobie sprawę z tej niemałej odpowiedzialności społecznej i angażuje się w wiele 
inicjatyw na rzecz zarówno pracowników, ich rodzin, jak i okolicznych mieszkańców. Jednym 

z takich zakładów jest Steico w Czarnej Wodzie. 

TEksT: Rafał Korbut
zDJĘcIe: Rafał Korbut

Bo liczą się ludzie, 
a nie tylko BiZnes

J
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- Zależy nam na tym, aby ożywiać codzien-
ność w naszej lokalnej społeczności i aby 
nasi obecni czy przyszli pracownicy byli 
aktywni również po pracy. Ci ludzie spo-
tykają się, mają co robić, atrakcyjnie spę-
dzają wolny czas, a przy okazji widzą, że my 
jesteśmy, działamy i ich wspieramy. Nam 
– jako zakładowi – nie zależy na jakiejś wiel-
kiej reklamie naszych produktów. Bo nasi 
podwykonawcy to wiedzą, że dostarczamy 
gotowych, konkretnych rozwiązań. Dla nas 
istotnym natomiast jest, abyśmy się koja-
rzyli nie tylko z tym, co produkujemy, ale 
też z tym, co robimy dla ludzi z naszego oto-
czenia - tłumaczy Sebastian Fabiś. - Mamy 
też bardzo młodych pracowników oraz 
uczniów, którzy dopiero zaczynają swoją 
ścieżkę zawodową. Zapewniamy im możli-
wość rozwoju, oni przez 3 lata nauki i zajęć 
praktycznych w naszym zakładzie poznają 
go i już na starcie nie odczuwają strachu 
zaczynając pracę. 

Człowiek kończąc edukację szkolną zwykle 
ma problem, żeby znaleźć pierwszą pracę: 
dobrze płatną i taką, w której będzie się 
komfortowo i dobrze czuł. A tu uczęszcza 
do naszego zakładu przez 3 lata na prakty-
kę, ma za ten czas płacone i później, znając 
już zakład i środowisko, może u nas pozo-
stać. Wiele osób korzysta z tej możliwości. 
To bardzo korzystne również dla nas, bo 
zostają ci, którzy chcą tu pracować, a nie 
ci, którzy w jakiś sposób czuliby się do 
tego przymuszeni. My chcemy tę młodzież 
i lokalną społeczność przekonać do siebie 
czynem. Chcemy stale sprawiać, aby nasz 
wizerunek był coraz lepszy oraz aby zachę-
cać młodych do pracy u nas.

Rozwój oznacza nie tylko zasoby i zwiększa-
nie produkcji, ale też wykwalifikowanych 
pracowników. W firmie Steico znajdzie się 
miejsce zarówno dla 50-latków, ale także 
dla dwudziesto-kilku latków, bo to ci ostatni 
będą najlepiej i najszybciej obsługiwać no-
woczesne, skomputeryzowane systemy i ma-
szyny. Wielopokoleniowa kadra, nowoczesne 
i innowacyjne rozwiązania oraz działania 
prospołęczne stawiają Steico w szeregu sta-
bilnych, sprawdzonych i odpowiedzialnych 
pracodawców i przedsiębiorstw. 
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Od września swoją siedzibę 
w Gdańskim Parku Naukowo 
– Technologicznym ma 
Centrum Programowania 
Robotów Przemysłowych. 
To jeden z pierwszych takich 
ośrodków w Polsce, który 
umożliwia podnoszenie 
kompetencji pracowników, 
a także pomaga uczniom 
szkół branżowych  
w obraniu ścieżki kariery 
związanej z automatyką 
i robotyką. 

Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku Po-
morska Specjalna Strefa Ekonomiczna we 
współpracy z Instytutem Maszyn Przepły-
wowych Polskiej Akademii Nauk (IMP PAN), 
powołała w 2019 roku Centrum Programo-
wania Robotów Przemysłowych (CPRP). 
Pierwsza siedziba CPRP znajdowała się na 
terenie Wyspy Ostrów w Gdańsku, od wrze-
śnia Centrum funkcjonuje w nowoczesnej 
przestrzeni Space4Makers w Gdańskim 
Parku Naukowo-Technologicznym. 

Ideą CPRP jest stworzenie miejsca, stanowią-
cego edukacyjne wparcie dla przemysłu 4.0, 
gdzie uczniowie zdobędą praktyczne umie-
jętności obsługi robotów przemysłowych 
i innych nowoczesnych technologii obecnych 
w wielu branżach. Zmiana siedziby została 
podyktowana większą dostępnością dla osób 
chcących skorzystać z jego oferty. 

- Teren stoczniowy jest zamknięty dla osób 
z zewnątrz, a uzyskanie przepustki wiąże się 
z przejściem odpowiedniej procedury, któ-
ra nie ułatwiała kursantom dostania się do 
Centrum. Wybór lokalizacji był czymś natu-
ralnym, po pierwsze Strefa zarządza Gdań-
skim Parkiem Naukowo - Technologicznym, 
po drugie w 2020 roku została stworzona 
w nim wyjątkowa przestrzeń Space4Makers, 

wspierająca realizację pomysłów bizneso-
wych – tłumaczy Damian Orzeł Kierownik 
Zespołu ds. szkolnictwa zawodowego Po-
morskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 

TEksT: PSSE
zDJĘcIA: PSSE

NOwOczesNe ceNTrum 
dla Przemysłu 4.0  
W GDAńSkiM PARkU NAUkOWO – TeChNOlOGiCZNyM 
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Oferta Centrum jest uzupełnieniem 
i wzmocnieniem ustawowych działań 
skierowanych do szkół oraz inwestorów 
strefowych. Prowadzone są tu szkolenia 
z zakresu obsługi i programowania ro-
botów przemysłowych dla uczniów szkół 
ponadpodstawowych o profilu technicz-
nym, jak również dla studentów, nauczy-
cieli oraz pracowników firm.

- To co wyróżnia CPRP od innych ośrodków 
tego typu to wyposażenie w roboty przemy-
słowe, nie szkoleniowe. W centrum znajduje 
się między innymi robot laserowy do obrób-
ki tworzyw sztucznych i metali w 3D – Fanuc 
M-20iA. Urządzenie służy do cięcia, znako-
wania oraz spawania materiałów termofor-
mowalnych, ze stali nierdzewnej i węglowej, 
a także metali kolorowych. Kolejnym robo-
tem jest ABB IRB120 wraz z wielomoduło-
wym laserem światłowodowym redEnergy 
G3 – dodaje Damian Orzeł. 

Oprócz szkoleń realizowanych na życzenie 
klienta, w Centrum odbywają są również 
cykliczne lekcje pokazowe dla uczniów 
szkół ponadpodstawowych we współpra-
cy z IMP PAN, PZU Lab oraz firmą Flint 
Systems (dawniej Delivr). W czasie zajęć 
uczniowie uczestniczą w warsztatach 
z programowania robotów i samodzielnie 
nimi sterują. Ponadto mają możliwość za-
poznania się z ideą przestrzeni prototy-
powej Space4Makers, która skierowana 
jest do innowatorów, startaupów, stowa-
rzyszeń i kół naukowych. W czasie zajęć 
uczniowie zwiedzają warsztat oraz mogą 
poznać projekty realizowane przez najem-
ców przestrzeni. 

W celu umożliwienia zdobywania kwali-
fikacji z obsługi robotów przemysłowych 
Zespół ds. Szkolnictwa Zawodowego Po-
morskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
złożył we współpracy z IBE oraz firmą Jabil 
wniosek do Ministerstwa Rozwoju i Tech-
nologii, o utworzenie kwalifikacji rynkowej 
„Obsługa i utrzymanie ruchu stanowisk 
zrobotyzowanych” w ramach Polskiej 
Ramy Kwalifikacji. 

- Kwalifikacje rynkowe są uzupełnieniem 
wiedzy zdobywanej w kształceniu formal-
nym. To krótsza ścieżka edukacji, tworzona 
przez praktyków, umożliwiająca nabywanie 
umiejętności dostosowanych do rynku pra-
cy. Kwalifikacje kończą się egzaminem pań-
stwowym i uzyskaniem certyfikatu upoważ-
niającego do wykonywania danego zawodu. 
– wyjaśnia Damian Orzeł. 

Od 2021 roku w CPRP odbywają się zaję-
cia z programowania i obsługi robotów 
przemysłowych w ramach realizacji pro-
jektu RPO WP 5.5 Kompetencje Przemysłu 
Przyszłości. Z nieodpłatnego kursu pro-
gramowania i obsługi robotów przemysło-
wych skorzysta w sumie 36 uczestników 
projektu. Kurs prowadzony jest przez re-
nomowaną firmę EMT SYSTEMS z Gliwic 
i kończy się egzaminem TÜV. W paździer-
niku realizowany będzie kursu z obsługi 
i programowania robotów przemysłowych 

dla Zespołu Szkół Rolniczych Centrum 
Kształcenia Praktycznego im. Macieja 
Rataja w Rusocinie. Program kursu został 
dostosowany do indywidualnych potrzeb 
szkoły. Ponadto do końca roku zrealizo-
wane zostaną kursy dla dwóch grup w ra-
mach projektu RPO WP 5.5 Kompetencje 
Przemysłu Przyszłości z programowania 
i obsługi robotów przemysłowych. Równo-
legle do działań CPRP w Gdańsku, Pomor-
ska Specjalna Strefa Ekonomiczna pod-
jęła działania zmierzające do utworzenia 
filii w województwie kujawsko-pomorskim. 
Centrum zostanie utworzone w CKZiU we 
Włocławku. Do realizacji projektu, poprzez 
zakup wyposażenia, zaproszeni zostali 
Inwestorzy Pomorskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej. Filia Centrum będzie ośrod-
kiem kształcenia dla potrzeb przemysłu 
4.0 w województwie kujawsko-pomorskim 
otwartym dla szkół, pracodawców i insty-
tucji otoczenia biznesu. 
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TOmAsZ lImON
Prezes Zarządu i Dyrektor Zarządzający „Pracodawców Pomorza”. Propagator 
zasad etyki i społecznej odpowiedzialności biznesu, zaangażowany w rozwój ekono-
mii społecznej. Uczestnik prac organów przedstawicielskich, m.in. Pomorskiej Rady 
Przedsiębiorczości, Rady Regionów Konfederacji Lewiatan, Sztabu Pomorskich 
Przedsiębiorców. Członek Rady Ekspertów Wydziału Ekonomicznego UG, Kon-
wentu Gospodarczego PG, Rady Konsultacyjnej Wydziału Zarządzania PG, Rady 
Fundacji Gdańskiej, Rady Fundacji Parkowisko. 

Statystyki zachorowań na covid-19 w na-
szym kraju w okresie wakacyjnym pokazu-
ją, że Polska figuruje wśród innych państw 
europejskich niczym „zielona wyspa” ze 
stosunkowo niską liczbą infekcji. Korzysta-
ją z tego wszyscy, zarówno przedsiębiorcy 
jak i społeczeństwo. Wychodząc na ulicę już 
dawno nie widać ludzi w maseczkach. Nie-
co inna sytuacja jest w pomieszczeniach 
zamkniętych, gdzie zgodnie z przepisami 
należy stosować ochronę ust i nosa. Można 
jednak odnieść wrażenie, że wielu traktuje 
to za zło konieczne i łamie obowiązujące 
rozporządzenia. Niepokój budzi nie sam 
fakt, że ktoś nie nosi maseczki, ale to, że lu-
dzie powszechnie negują i nie stosują się do 
obowiązujących przepisów. Można się tylko 
domyślać, że taki odbiór społeczny jest 
spowodowany nie tylko poczuciem bezpie-
czeństwa z powodu niskiej liczby zachoro-

wać w kraju. Należy również zwrócić uwagę 
na społeczny spadek zaufania do władz 
wprowadzających przepisy, które często są 
nieprzemyślane a w konsekwencji absur-
dalne, jak choćby wprowadzony w kwietniu 
2020 zakaz wchodzenia do lasu. W tym wy-
padku rządzący poszli po rozum do głowy 
i zakaz został dość szybko usunięty, ale 
niesmak pozostał. Inną z kolei kwestią jest 
nasze niesubordynowane społeczeństwo 
nad wyraz buntownicze, niestosujące się do 
wielu przepisów nie tylko pandemicznych, 
ale również od wielu lat tych drogowych. 
Dostrzegamy również spadek liczby ludzi 
chcących się zaszczepić. Narodowy pro-
gram szczepień zatrzymał się w miejscu 
a jako społeczeństwo osiągnęliśmy poziom 
ok 50% osób, którzy przyjęli pełne szczepie-
nie na covid. Nie pomogły mobilne punkty 
szczepień, sprawna rejestracja a nawet lo-
teria z nagrodami dla osób zaszczepionych. 
Wszystko wskazuje na to, że w potrzebie 
chwili Polak mądry po szkodzie i zaszczepi 
się podczas kolejnego wybuchu pandemii, 
który eksperci przewidują w okresie jesien-
nym. Wakacyjne niskie statystyki zacho-
rowań rzeczywiście nie przyciągają rzeszy 
naszych rodaków do punktów szczepień 
jednak dziwi nieco przekaz medialny który 
do nas trafia. Codziennie możemy obserwo-
wać liczbę nowych przypadków zachoro-
wać, osób hospitalizowanych, zgonów. Nie 
ma jednak wśród tych informacji danych 
o procentowym udziale w tych statysty-
kach osób zaszczepionych. Powszechnie 

wiadomo, że szczepienia chronią i odsetek 
osób zaszczepionych wśród ogólnej liczby 
hospitalizowanych lub tych co zmarli jest 
znikomy. Być może brak tej informacji wy-
nika z pewnego paradoksu, który może byś 
wykorzystany przez antyszczepionkow-
ców. Jeżeli powszechne szczepienia będą 
kontynuowane przez długi okres i uda się 
osiągnąć bardzo wysoki stan zaszczepienia 
w społeczeństwie, to zachorowania będą 
rejestrowane coraz częściej wśród osób 
zaszczepionych. To, że w populacji skutecz-
nie zaszczepionej zachorowania występują 
coraz częściej wśród osób zaszczepionych 
wynika z faktu, że coraz mniej osób pozo-
staje niezaszczepionych. Gdybyśmy za-
szczepili całe społeczeństwo przeciw covid 
to wszystkie zachorowania występowałyby 
tylko wśród osób zaszczepionych. 
Wypadło nam żyć wśród tych wszystkich 
absurdów i paradoksów, oczekując na prze-
bieg wydarzeń w najbliższych tygodniach. 
Środowisko przedsiębiorców najbardziej 
obawia się kolejnego lockdownu, który tak 
jak cała pandemia jest nieprzewidywalny. 
Można tylko zaapelować do rządzących, 
aby nie podejmowali pochopnych decyzji 
o zamknięciu gospodarki, bo nikogo już 
na to nie stać a tym bardziej przedsiębior-
ców. Pozostańmy otwarci przynajmniej 
jako bonus dla tych zaszczepionych jak to 
ma miejsce w innych krajach europejskich. 
A sceptyków takie działanie może przeko-
nać do zaszczepienia w imię dodatkowych 
korzyści oprócz tych zdrowotnych.

Okres wakacyjny sprawił, że 
większość społeczeństwa zapo-
mniała o pandemii. Otworzyły się 
hotele, restauracje, kawiarnie 
i inne usługi, które doświadczyły 
już skutków zamknięcia gospo-
darki. Wiele firm pogrążonych 
w kryzysie znów zaczęło powoli 
się odbudowywać patrząc w przy-
szłość i zadając pytanie - co nam 
przyniosą kolejne miesiące?  

cisza przed burzą
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rzystań powstała z prefa-
brykowanych pomostów 
pływających z trapami 
zejściowymi, które two-

rzą zamknięty port w kształcie litery „C”. 
Plan zakłada cumowanie 73 jednostek. 
Przygotowano slip (miejsce wodowania 
żaglówek) dla jednostek pływających 
o wymiarach 6x6,5 m. Nabrzeże zostało 
wyposażone w drabinki wyłazowe, odboj-
nice, stojaki na koła ratunkowe i postu-
menty oświetleniowe. 

Oprócz infrastruktury wodnej na terenie 
przystani wybudowano także budynek bos-
manatu z zapleczem socjalnym, pomiesz-

czeniami technicznymi i salą szkoleń dla 
około 20 osób. Ponadto przy nabrzeżu po-

jawiła się m.in. wiata z zabudowanym pale-
niskiem na grill. Została ona funkcjonalnie 
połączona z salą szkoleniową, umożliwia-
jąc organizowanie wydarzeń żeglarskich 
z wykorzystaniem przestrzeni wiaty i sali 
szkoleniowej jednocześnie. Dodatkowo wy-
budowano również hangar do przechowy-
wania sprzętu pływającego. 

- Konsekwentnie budujemy infrastrukturę dla 
żeglarzy i to jest kolejny punkt na naszej ma-
pie. Akurat ta przystań, to element większej 
całości ważnego programu stawiającego na 
rozwój turystyki w obszarze Pętli Żuławskiej 
i Zatoki Gdańskiej – mówi Aleksandra Dul-
kiewicz, prezydent Gdańska.

Na Wyspie Sobieszewskiej 
powstała przystań jachtowa, 
która już wkrótce trafi pod 
opiekę Gdańskiego Ośrod-
ka Sportu. koszt inwestycji, 
to 6,5 mln zł. Na początku 
września pierwsze jednost-
ki będą mogły zacumować 

w nowym miejscu.

TEksT: Wit Miller
zDJĘcIA: materiały prasowe

PrzysTań jachTOwa 
gotowa, cZas 

na mariNę 

P
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To nie jedyna inwestycja żeglarska 
w Gdańsku. Na początku września zosta-
ła podpisana umowa na rozbudowę Por-
tu Jachtowego Górki Zachodnie, a już 21 
września nastąpi przekazanie terenu bu-
dowy. Umowa przewiduje realizację prac 
zarówno na lądzie, jak i na wodzie. Po za-
kończeniu prac cumować będzie mogło 
w marinie ponad 180 jednostek.

- Rozbudowa portu jachtowego w Górkach 
Zachodnich to kolejny projekt, który wpisuje 
się w program ożywienia i rozwoju turystyki 
wodnej – powiedział Alan Aleksandrowicz, 
zastępca prezydenta ds. inwestycji. - Nie-
dawno oddawaliśmy do użytku przystań przy 
ulicy Nadwiślańskiej, mamy cały pakiet pro-
jektów realizujących przystanie kajakowe 
w różnych punktach miasta, a w ramach PPP 
rozbudowujemy marinę na Szafarni, teraz 
przyszedł czas na Górki Zachodnie. Jest to 
projekt korzystający z dofinansowania unij-
nego, z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego.

Na realizację całego zakresu zadania wy-
konawca robót firma NDI S.A. z Sopotu 
będzie mieć 12 miesięcy. Koszt prac to po-
nad 18,5 miliona złotych. Dofinansowanie 
unijne wynosi 12 mln zł.

Wśród robót do realizacji „na lądzie” jest 
m.in. wykonanie ścian oporowych (prze-

ciwpowodziowych), demontaż istniejącego 
żurawia i montaż nowego na nabrzeżu „S”. 
Wybudowany zostanie fragment kanaliza-
cji sanitarnej od punktu odbioru ścieków 
do zbiornika bezodpływowego, fragment 
sieci energetycznej, kanalizacja kablowa 
oraz teletechniczna. Teren zostanie oświe-
tlony, planowane jest także wykonanie 
nowej nawierzchni i trawników oraz małej 
architektury.

- Wykonawca ma doprowadzić do miejsc 
cumowania wszystkie media, czyli ener-

gię i wodę , będzie też odbiór ścieków. Co 
ważne droga dojazdowa do przystani jest 
przewidziana również do realizacji, ale już 
w drugim etapie – powiedziała Ewa Zieliń-
ska, zastępca dyrektora DRMG.

Do zadań wykonawcy „na wodzie” prze-
widziano rozbiórkę starych drewnianych 
pomostów i budowę nowych, pływających 
oraz falochronu. Prowadzone będę także 
m.in. roboty czerpalne w basenie portu 
jachtowego i akwenie Wisły Śmiałej. Prze-
budowane zostaną nabrzeża „W”, „S”, „N” 
oraz pirs „E”. 

- Bardzo nas cieszy, że to miejsce zostanie od-
świeżone, w pierwszym etapie liczba miejsc 
wzrośnie do 180, a w kolejnym, drugim etapie 
o następne 53 miejsca. To już piąta marina, 
którą zarządza Gdański Ośrodek Sportu – 
podkreślił Leszek Paszkowski, dyrektor 
Gdańskiego Ośrodka Sportu.

Wykonawca robót musi zadbać również 
o wyposażenie nabrzeża w tym m.in. pa-
choły cumownicze, drabinki wyłazowe, 
odbojnice, stojaki na koło ratunkowe, po-
stumenty oświetleniowe zasilające wy-
posażone w gniazda elektryczne i zawory 
wodne. Pojawi się też sprzęt ratowniczych 
i rampa dla osób niepełnosprawnych.
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Na czym polega technologia PolyJet?

To druk polimerami. Dotychczas najbardziej powszechną formą 
druku z foto-polimerów była technologia SLA, która drukuje jed-
nym materiałem w jednym procesie druku. PolyJet to niejako roz-
szerzenie tej technologii, która pozwala zastosować jednocześnie 
trzy różne materiały przy użyciu naszej drukarki 3D. W jeszcze bar-
dziej zaawansowanych technologicznie urządzeniach możemy wy-
korzystać aż 7 materiałów, które również można ze sobą mieszać, 
uzyskując modele o różnych właściwościach.

Co to oznacza w praktyce, co możemy wydrukować i jakiego efektu 
się spodziewać?

Najczęściej są to wydruki kolorowe z żywic twardych lub o zróżni-
cowanej miękkości, gdzie miesza się ze sobą żywice symulujące 
gumę i twardy materiał. Zmieszanie ich w różnych proporcjach 
pozwala uzyskać dowolną sztywność danej warstwy. Ostatnio 
drukowaliśmy chwytak ramienia robota, którego zadaniem było, 
aby łapać wskazane elementy. Jeśli byłby twardy, a łapałby coś 
delikatnego najprawdopodobniej zarysowałby powierzchnię, czy 
nawet ją zgniótł. Istotne było, aby zaprojektować go tak, aby miał 
powierzchnię chwytającą miękką – drukowanie z materiałów gumo-
podobnych o urozmaiconej miękkości powoduje, że ścisk jest amor-
tyzowany gumą, natomiast całość szkieletu pozostaje twarda.

Czyli technologia ma znaczenie?

Oczywiście. Technologia PolyJet jest coraz bardziej znana i cenio-
na, jednak zauważam, że wciąż rzadko wykorzystywana w usłu-
gach zewnętrznych. 

Komu z nią po drodze?

Technologię kupują działy badawczo-rozwojowe dużych firm jak 
Volkswagen. Jest w sferze zainteresowania branży automotive 
i uczelni pracujących nad prototypami. W przypadku usług ze-
wnętrznych dla przedsiębiorców nasza drukarka jest pierwszą 
w Polsce.

Które branże powinny zdecydować się na wykorzystanie PolyJet?

Najczęściej trafiają do nas firmy specjalizujące się w wykonaniu 
form wtryskowych i elementów w trakcie udoskonalania. Jeśli 
chcemy masowo wyprodukować pewien element, ale jest on o tyle 
skomplikowany, że warto upewnić się, że matryca wtryskowa z któ-
rej wykonywane będą setki tysięcy elementów jest prawidłowo wy-

technologia POlyjeT
w druku 3d

Technologie wytwarzania przyrostowego, 
nazwane później Drukiem 3D pojawiły się 
w latach 80’ XX wieku jako odpowiedź na 
problem powstawania dużej ilości materiału 
odpadowego podczas wytwarzania elementów 
dotychczas stosowanymi metodami obróbki 
skrawaniem. Coraz wyższe oczekiwania 
poskutkowały powstaniem PolyJet, następcy, 
który doskonale „rozumie” współcześnie 
rosnące oczekiwania klientów. O druku 
przełomowych modeli badawczych, znaczeniu 
kolorystyki w designie i marginalizowaniu ryzyka 
błędu w masowej produkcji opowiada Jacek 
Niski, kierownik zespołu Specjalistycznych Usług 
Doradczych z Pomorskiej Agencji Rozwoju 
Regionalnego S.A. w Słupsku.

TEksT: Dagmara Rybicka
zDJĘcIe: PARR Słupsk
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produkowana i wtryskiwany materiał plastikowy dojdzie wszędzie, 
nawet w najmniejsze kanały - warto wydrukować matrycę testo-
wą właśnie na naszej drukarce PolyJet z mieszaniny materiałów, 
których właściwości wytrzymają temperaturę i ciśnienie wtrysku. 
Koszt wykonania takiej matrycy stanowi około 10 % ceny docelo-
wej matrycy aluminiowej, a ta przecież stanowi standard potrzebny 
do przygotowania tysięcy sztuk, więc jej koszt liczony jest w dzie-
siątkach/setkach tysięcy złotych. Taką matrycę metalową produ-
kuje się w czasie średnio kilku tygodni. Z kolei druk 3D pozwala wy-
drukować matrycę taniej, w zależności od wielkości - maksymalnie 
kilka dni. Oferujemy udogodnienie dla technologów i projektantów, 
którzy zyskują pewność, czy w prototyp nie wkradł się błąd. Podob-
nie dzieje się w przypadku matryc rozdmuchowych. Pozwala się to 
pozbyć wątpliwości czy parametry wtrysku/ rozdmuchu i geome-
tria elementu zostały dobrane tak, aby tworzywo dotarło wszędzie. 
Precyzja i szybkość mają ogromne znaczenie, bo chronią przed ko-
niecznością ponoszenia kosztów wynikających z błędu.

Jakie nietypowe elementy zostały wydrukowane w Słupsku?

Model tętniaka drukowany w skali 1:1 z materiałów przezroczy-
stych miękkich, które miały symulować twardość żył, potrzebny 
do wykonania badania przepływu krwi wraz z rozkładem ciśnienia 
w tętniaku. Sam model był niewielki, miał około 4 cm, ale musiał 
wiernie odwzorować oryginał przedstawiony jako skan z tomogra-
fu. Technologia PolyJet potrafi drukować bardzo miękkimi materia-
łami, dzięki czemu jesteśmy w stanie przygotować bardzo gładkie 
powierzchnie potrzebne m.in. do badań nad przepływem cieczy 
w skomplikowanych projektach. Systematycznie drukujemy rów-
nież formy wtryskowe i desing dla branż produkujących elementy 
użytkowe, które powinny być jak najbardziej zbliżone do ostatecz-
nego produktu.

Zbliżone? Nie bardzo rozumiem

Możemy załadować trzy kolory i wydrukować z nich elementy róż-
nobarwne. Jeśli ktoś zajmuje się designem kolor ma wielkie zna-
czenie, więc chce przekonać się po wydruku, jak będzie wyglądał 
element przed rozpoczęciem masowej produkcji. Wizualizacja to 
jedno, rzeczywistość drugie. Pamiętam wydruk rączki modelowej, 
która miała mieć ergonomiczny kształt, w niektórych miejscach 
gumowa, aby wyeliminować poślizg, w innych twarda. Dzięki temu, 
że PolyJet umożliwia mieszanie miękkich i twardych żywic, na ży-
czenie klienta przygotowaliśmy kilka kombinacji, z których wybrał 
optymalną wersję pod względem materiałów i pod względem ergo-
nomii do dalszej masowej produkcji.

Wobec pozostałych technologii PolyJet wydaje się być gwiazdą

Tak, PolyJet daje największą gamę możliwości mieszania materia-
łów. Jednak wychodzimy z założenia, że zróżnicowane oczekiwania 
klientów powinny mieć odzwierciedlenie w możliwościach, dlate-
go oprócz PolyJet drukujemy również w technologiach FDM, DLP, 

SLS, które są końcowym etapem procesów wspierających wykony-
wanie u nas skanowania 3D, pomiarów GD&T, projektowania CAD 
i odtwarzania cyfrowego uszkodzonych lub niedostępnych seryjnie 
elementów przy pomocy Inżynierii odwrotnej. Jednak obecnie to 
PolyJet jest wisienką na torcie dla wszystkich zainteresowanych 
zaawansowanym drukiem.

Gdzie możemy z niej skorzystać?

Drukarka w tej technologii jest do dyspozycji wszystkich przedsię-
biorców w Polsce i na świecie. Usługi świadczone są w Słupsku. 
Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., będąc spółką za-
rządzającą Słupskim Inkubatorem Technologicznym, jest akredy-
towanym doradcą w ramach systemu Spektrum - Pomorskiego Sys-
temu Świadczenia Specjalistycznych Usług Doradczych dla MŚP. 
Założeniem projektu są 50 % granty na specjalistyczne usługi do-
radcze, które umożliwią przedsiębiorcom działania rozwojowe. 

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. powstała w 1994 
roku. Od początku istnienia jej działania skierowane są na harmonij-
ną współpracę z przedsiębiorcami, instytucjami otoczenia biznesu 
oraz władzami lokalnymi w celu rozwoju społeczno-gospodarczego 
regionu. Agencja, oprócz SIT, zarządza również Słupską Specjalną 
Strefą Ekonomiczną i jest regionalnym punktem kontaktowym dla 
przedsiębiorców w ramach programu Polska Strefa Inwestycji.
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 Skrócenie 
okresu pobierania 

zasiłku chorobowego 
po ustaniu zatrudnienia, 

podwyższenie wysokości 
zasiłku chorobowego za 

pobyt w szpitalu, regulacje 
dotyczące wypłat świadczeń 
długoterminowych, zaliczenie 

okresów niezdolności do 
pracy do jednego okresu 

zasiłkowego- to tylko 
niektóre ze zmian ustawy 
systemowej, które wejdą 

w życie w najbliższym czasie. 
Aktualnie ustawa czeka na 

publikację w Dzienniku Ustaw. 

Zmiany 
w uBezPieczeNiach 

sPołecznych
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dniu 19 sierpnia 2021 
r. Prezydent podpi-
sał ustawę z dnia 
24 czerwca 2021 r. 

o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń 
społecznych. Nowelizacja ma uporząd-
kować system ubezpieczeń społecznych, 
wprowadzić jednolite rozwiązania w kwe-
stii przyznawania i wypłaty świadczeń 
oraz usprawnić funkcjonowanie Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych w zakresie 
gospodarki finansowej, a także rozliczeń 
z płatnikami składek. 
Zgodnie z nowymi przepisami o połowę 
skróci się możliwość pobierania zasiłku 
chorobowego po ustaniu zatrudnienia. 
Obecnie zasiłek chorobowy przysługuje 
przez okres trwania niezdolności do pra-
cy z powodu choroby nie dłużej jednak niż 
przez 182 dni. Po zmianach będzie to tylko 
91 dni. Nie dotyczy to niezdolności do pra-
cy spowodowanej gruźlicą czy niezdolno-
ści występującej w trakcie ciąży. Nowela 
zakłada również jeden okres zasiłkowy 
dla wszystkich okresów niezdolności do 
pracy. Od wejścia w życie zmian bez zna-
czenia będzie rodzaj choroby, ponieważ 
wszystkie okresy nieprzerwanej niezdol-
ności do pracy, za wyjątkiem ciąży a także 
okresy niezdolności do pracy z przerwami 
nie dłuższymi niż 60 dni będą wliczane do 
jednego okresu zasiłkowego. 
Aktualnie zasiłek chorobowy za pobyt 
w szpitalu wynosi 70% podstawy wymia-
ru zasiłku. Nie dotyczy to okresu, za który 
pracownik zachowuje prawo do wynagro-
dzenia chorobowego oraz w czasie ciąży. 
Zmiany wprowadzają zasiłek choroby za 
dni pobytu w szpitalu w wysokości 80% 
podstawy wymiaru zasiłku. Warto zauwa-
żyć, że w związku z nowelizacją przepisów 
pracownica będąca w ciąży, której wyga-
śnie umowa o pracę z powodu śmierci pra-
codawcy, bądź z którą rozwiązany zostanie 
stosunek pracy w okresie ciąży na skutek 

ogłoszenia upadłości lub likwidacji firmy 
i której nie zapewni się innego zatrudnie-
nia, od dnia 1 stycznia 2022 r. przysługiwać 
będzie do dnia porodu świadczenie w wy-
sokości zasiłku macierzyńskiego. 
Ubezpieczeniu społecznemu podlegać 
będą także wspólnicy jednoosobowych 
spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, 
wspólnicy spółki jawnej, partnerskiej, 
a także komandytowej. Zgodnie ze zmia-
nami wspólnicy jednoosobowych spółek 
z ograniczoną odpowiedzialnością będą 
podlegać ubezpieczeniom społecznym 
od dnia wpisania spółki do Krajowego 
Rejestru Sądowego albo od dnia nabycia 
udziałów aż do dnia wykreślenia spółki 
z rejestru lub zbycia wszystkich udziałów. 
Zmiany dotyczą też przedsiębiorców. Ob-
jęcie dobrowolnym ubezpieczeniem lub 
jego ustanie będzie mogło nastąpić nie 
wcześniej niż płatnik złoży w Zakładzie 
Ubezpieczeń Społecznych zgłoszenie bądź 
wyrejestrowanie. Wskutek zmian od dnia 
przystąpienia do dobrowolnego ubezpie-
czenia chorobowego do momentu złożenia 
wniosku o wyrejestrowanie, składki z tego 
tytułu będą należne i przymusowo docho-
dzone. Przepisy mają dać przedsiębiorcom 
możliwość ubiegania się o świadczenia 
z ubezpieczenia chorobowego również 
wtedy, gdy opłacą składki po terminie. 
Aczkolwiek nowela wprowadza regulacje 
zakładające, że osoby, u których niezdol-
ność do pracy zaistnieje w okresie, gdy 
mają zaległości z tytułu składek, mogą się 
oni ubiegać o zasiłek dopiero po spłacie 
zadłużenia. Przedsiębiorca będzie miał na 
to pół roku. 
Na podstawie zmian zasady ustalania 
wysokości emerytury w czerwcu będą 
takie same jak w maju, wtedy gdy jest to 
korzystniejsze dla ubezpieczonego. Oso-
ba, która złożyła wniosek o emeryturę po 
dniu 31 maja 2021 r., osoba pobierająca 
świadczenia, która wiek emerytalny osią-

gnęła po dniu 31 maja 2021 r., a także oso-
ba pobierająca rentę rodzinną przyznana 
po osobie zmarłej po 31 maja 2021 r., gdy 
przyznano już im świadczenia, Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych przeliczy je 
według korzystnych zasad w terminie 30 
dni od dnia wejścia w życie ustawy. Kolej-
ną ważną zmianą, którą warto zapamiętać 
to modyfikacje w egzekucji należności 
składkowych. Przedsiębiorcy muszą być 
przygotowani, że od dnia 1 stycznia 2022 r. 
organ rentowy będzie mógł potrącać nie-
opłacone składki i odsetki za zwłokę z wy-
płacanych przez siebie świadczeń. 
Nowela wprowadza obowiązek założe-
nia profilu na PUE ZUS od dnia 1 stycznia 
2023 r. Obowiązek dotyczy wszystkich 
płatników składek. Jeśli płatnik składek 
nie zrobi tego do końca grudnia 2022 r., 
wówczas organ rentowy zrobi to za niego 
do końca stycznia 2023 r. 
Zmiany w ubezpieczeniach społecznych 
w większości obowiązywać będą od dnia 
1 stycznia 2022 r. Ważnym jest, żeby przy-
gotować się na nie, ponieważ nowela jest 
obszerna i dotyczy w pewnym zakresie 
każdego z nas. Warto dowiedzieć się ja-
kie regulacje zostały zmienione, a które 
są całkowicie nowe. Spowoduje to, że nie 
będziemy zaskoczeni nowymi przepisami 
w zakresie ubezpieczeń społecznych. 

radca prawny
Ryszard stopa

kancelaria Radcy Prawnego

W
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Na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy sytuacja gospodar-
cza w Polsce nie była łatwa. Praktycznie każdy z nas odczuł skutki 
COVID 19.  Choć nadal musimy zmagać się z pandemią koronawiru-
sa, rynek pracy z miesiąca na miesiąc stabilizuje się, a wręcz moż-
na powiedzieć, że dynamicznie przeszedł z fazy niepewności i wy-
hamowania w fazę rozwoju i coraz większych potrzeb kadrowych. 
Widać to chociażby po tym, ile ofert pracy pojawia się w urzędach 
pracy, w ogłoszeniach internetowych czy w naszej agencji. Można 
więc śmiało stwierdzić, że gospodarka intensywnie odbudowuje 
swój potencjał.
Dla przykładu przytoczę dane GUS. 
Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w II kwartale 
bieżącego roku odnotowano niemal o 30% więcej wolnych waka-
tów niż w I kwartale. 
Najwięcej ofert pracy pojawia się w branży handlowej, w przemyśle 
oraz w budownictwie. Brakuje rąk do pracy w rolnictwie, w prze-
twórstwie spożywczym. W zasadzie większość przedsiębiorców 
boryka się z problemem braku rąk do pracy. 
Dramatycznie brakuje kandydatów z odpowiednimi kwalifikacja-
mi. Zaczyna również brakować chętnych do tzw. prac prostych. 
Szczególnie dotyczy to „naszych” pracowników.   Olbrzymia rzesza 
polskich fachowców wyjechała w celach zarobkowych za granicę, 
choć w naszym kraju można już w niektórych branżach zarabiać po-
równywalnie. Myślę, że ten exodus wykwalifikowanych, zwłaszcza 
młodych ludzi, wynika z ogólnych, nie najlepszych nastrojów więk-
szości Polaków zwłaszcza tych „lepiej” wykształconych. Bardzo 
często słyszę opinie, że  w naszym kraju nie promuje się  zaradności 
i przedsiębiorczości, a ludzie ambitni  nie są w naszym Państwie 
wzorcem. Myślę, że można się z tym zgodzić. Do tego dochodzi de-
mografia….  Trzeba jasno powiedzieć, sytuacja w kontekście pra-
cowniczym jest bardzo nieciekawa.
W tej sytuacji jedynym dla nas ratunkiem są pracownicy zewnętrz-
ni. Najbliżej nam do pracowników ze Wschodu. Bliskość granicy 

i bliskość kulturowa to atuty. Spora część tych ludzi przyjeżdża 
do Polski całymi rodzinami i chcieliby u nas pozostać. To dla ro-
dzimych przedsiębiorstw jakaś szansa na pozyskanie stabilnych 
pracowników. 
Moja agencja pracy – PUH „AB” Uni-Servis od kilku lat pozysku-
je pracowników i robimy to na dwa sposoby.  Świadczymy usługi 
rekrutacyjne, a także pozyskujemy pracowników w celu ich wy-
najęcia za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej. Możemy 
pozyskać pracowników w różnych specjalnościach, począwszy od 
pracowników do prac prostych aż po pracowników wysoko wyspe-
cjalizowanych. 
Nasza firma działa na rynku pracy blisko 20 lat. Doświadczenie, 
które udało nam się zdobyć od początku prowadzenia działalności 
docenia wiele renomowanych firm, których grono nieustannie się 
powiększa. Cechuje nas to, że do każdego Klienta podchodzimy 
w sposób indywidualny, a rozwiązania, które proponujemy zawsze 
są efektem wnikliwej analizy potrzeb danej firmy. Doradzamy i pro-
ponujemy zawsze przemyślane rozwiązania. 
Wszystkie firmy, które zmagają się z problemami kadrowymi ser-
decznie zapraszam do współpracy. 

rynek pracy 
i Braki kadrOwe.

Ponownie rozmawiamy z p. Mirosławem 
Stosik, właścicielem Agencji Pracy na 
temat obecnej sytuacji na rynku pracy.

TEksT: AB Uniservis
zDJĘcIe: Rafał Laskowski



 34    

BIZNES / www.expressbiznesu.pl

odór to najlepsza wi-
zytówka transformacji 
energetycznej XXI wieku. 
Zwiększone wykorzysta-

nie wodoru może być istotnym krokiem 
w kierunku Europy neutralnej dla klimatu, 
stanowiącej cel, który UE chce osiągnąć 
do 2050 roku. 

- ”Wodór ma szansę przyspieszyć global-
ną transformację energetyczną, pomaga-
jąc w ten sposób w walce z nasilającą się 
zmianą klimatu. Ogromnym potencjałem 
dla Polski jak i całego świata jest wykorzy-
stanie zielonego wodoru” - mówi Sławomir 

Halbryt, Prezydent Rady Regionalnej Izby 
Gospodarczej Pomorza. 

30 prelegentów z kraju i ze świata przed-
stawi prognozy dotyczące rozwoju prze-
mysłu wodorowego, eksperci z Europej-

skiego Banku Inwestycyjnego i Banku 
Ochrony Środowiska przedstawią moż-
liwości finansowania projektów wodoro-
wych. W tym roku organizatorzy stawiają 
na debaty eksperckie i zgodnie z zeszło-
roczną obietnicą, zweryfikują działania 

jak finansować TraNsfOrmację 
eNergeTyczNą i Przybliżyć 

Polskę do realizacji celów 
neutralności klimatycznej? 

4 i 5 października w Gdańskim Parku Naukowo Technologicznym, 
odbędzie się konferencja wodorowa PCheT 2021. Wydarzenie 
organizowane jest nieprzerwanie od 2018 roku i jest kolejnym 
krokiem na drodze do upowszechnienia wodoru jako alternatywy 
dla paliw kopalnych. 

TEksT: RIGP
zDJĘcIe: RIGPW
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polskich czempionów wodorowych. Wy-
darzenie ułatwi wymianę doświadczeń 
z przedstawicielami firm wiodących na 
dynamicznie rozwijającym się i innowa-
cyjnym rynku wodorowym. 

- ”Ważnym wyzwaniem dla branży wo-
dorowej jest również rzetelna edukacja 
i konieczność budowania świadomości 
o potrzebnych zmianach wśród produ-
centów energii, jej konsumentów, a także 
rządzących. Rozwiązanie tej kwestii może 
okazać się punktem zwrotnym dla przy-
szłości kolejnych pokoleń”- mówi Marek 
Foltynowicz, ekspert Klastra Technologii 
Wodorowych. 

Zeszłoroczna edycja, która ze względu 
na sytuację związaną z pandemią, zosta-
ła zorganizowana po raz pierwszy w for-
mule online, wzbudziła zainteresowanie 
ponad tysiąca osób reprezentujących 
szerokie środowisko gospodarcze, na-
ukowo-badawcze i administracji samo-
rządowej. W tym roku eksperci pokażą 
pierwsze, dobre praktyki wdrożeń w Pol-
sce oraz Europie. Przedstawimy wnioski, 
wynikające ze zdobytych doświadczeń, 
zaprezentujemy strategie edukacji bran-

żowej oraz patenty i autorskie rozwiązania 
krajowych firm sektora MŚP. Zachęcimy 
przedsiębiorstwa wraz z samorządami do 
współpracy na rzecz paliwa wodorowego 
w transporcie. 

-“Organizacja Polskiej Konferencji Techno-
logii Wodorowych PCHET 2021 w Gdańskim 
Parku Naukowo-Technologicznym to dla 
Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicz-
nej duże wyróżnienie. Wspieranie zielonych 
technologii stanowi ważny element w stra-
tegii działania PSSE. Musimy rozmawiać 
o dobrych praktykach oraz technologiach, 
które zmierzają w kierunku zwiększania 
efektywności energetycznej i gospodarki 
zeroemisyjnej. Technologie wodorowe są 
i będą szansą dla klimatu tylko wtedy gdy 
będziemy opierać je na zasadach zrówno-
ważonego rozwoju – rozwój technologii tak, 
ale z poszanowaniem środowiska, dobroby-
tu społeczeństwa oraz w oparciu o racjonal-
ną gospodarkę.” – powiedział Wiceprezes 
Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicz-
nej Maciej Kazienko.

Konferencja PCHET 2021 to kolejne z cyklu 
wydarzeń wodorowych organizowanych 
przez Klaster Technologii Wodorowych, 

koordynowany przez Regionalną Izbę Go-
spodarczą Pomorza. 

- ”Celem konferencji oraz rolą naszego 
Klastra jest prowadzenie działań integru-
jących wiele środowisk na rzecz ochrony 
klimatu i budowy zeroemisyjnej gospodar-
ki. Nasze decyzje mają wpływ na klimat 
i otaczające nas środowisko, a także na 
kondycję polskich przedsiębiorstw i rozwój 
polskiej gospodarki - podsumował Piotr 
Maksyś, Dyrektor Klastra Technologii  
Wodorowych.

Partnerem strategicznym konferencji jest: 
Bank Ochrony Środowiska S.A.,
Sponsor: Wystrach GmbH,. 
Partnerzy wydarzenia: Gdański Park Na-
ukowo-Technologiczny, Pomorska Specjal-
na Strefa Ekonomiczna i i EKO-KONSULT. 
Partner merytoryczny: Grupa LOTOS S.A. 
Patronat honorowy nad konferencją ob-
jęło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, 
Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej
Patronat medialny objęli: Teraz Środowi-
sko, Biznes24, Energetyka Cieplna i za-
wodowa.
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W 2021 roku, jak w każdym 
poprzednim i każdym kolej-
nym, stawialiśmy sobie naj-
wyższe, ambitne cele. Duże 
tempo zmian otaczającej nas 
rzeczywistości i zmieniające 
się potrzeby, motywują nas do 
ciągłego rozwoju i poszukiwań 
innowacyjnych rozwiązań. 

TEksT: RIGP
zDJĘcIA: RIGP

udowanie relacji, rozwój 
i innowacyjność to filary 
naszych działań. Skupia-
my się również na zmie-

niających się potrzebach i upodobaniach 
przedsiębiorców – za którymi musimy nie 
tylko nadążać, ale również je wyprzedzać. 
Słuchamy, bo to właśnie przedsiębiorcy 
w dużej mierze wyznaczają kierunki działań. 

Wspólnie z Krajową Izbą Gospodarczą 
i Polsko – Latynoamerykańską Radą Biz-
nesu podjęliśmy działania zorientowane 
na przybliżenie polskim przedsiębiorcom 
rynków państw latynoamerykańskich, or-
ganizując cykl seminariów pt “¡Vamos a…” 
Kolejne, 6 seminarium („AMERYKA ŁACIŃ-
SKA: ¡VAMOS A HONDURAS Y PANAMÁ!”) 
odbędzie się 23.09.2021 r.

W lipcu tego roku Europejski Bank Inwe-
stycyjny (EBI) podpisał z Regionalną Izbą 
Gospodarczą Pomorza umowę na usługi 
doradcze. Bank będzie doradzał Klastrowi 
Technologii Wodorowych, wskazując pro-
jekty, które mają szansę uzyskać finanso-
wanie, bowiem łączne inwestycje w wodór 
odnawialny w Europie mogą do 2050 r. się-
gnąć nawet 180-470 mld euro.

Klaster Technologii Wodorowych, koor-
dynowany przez Regionalną Izbę Gospo-

darczą Pomorza, uzyskał dofinansowanie 
z programu COSME (Program ramowy na 
rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw 
oraz małych i średnich przedsiębiorstw 
2014-2020 COSME - Programme for the 
Competitiveness of Enterprises and small 
and medium-sized enterprises), na reali-
zację projektów:

Turystyka4.0.• 
Celem projektu Turystyka4.0 jest rozwój 
programu budowania potencjału, transferu 
technologii, wsparcia i pomocy umożliwia-
jącego turystykę przedsiębiorstw sektora 
MŚP oraz zaadaptowaniami wykorzysta-
nia nowych technologii cyfrowych w celu 
poprawy ich produktywności, zrównowa-
żonego rozwoju oraz wydajności w ramach 
prowadzonej działalności. Podczas 25 mie-
sięcznej pracy swoje siły w realizacji ww. 
zadań połączy 10 wiodących partnerów re-
prezentujących sektor turystyki, innowacji 

„aBy OdNieść sukces 
w interesach bądź śmiały, 

bądź Pierwszy, bądź odmienny”.
Henry Marchant

B
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oraz usług biznesowych z takich krajów jak 
Portugalia, Włochy, Chorwacja, Hiszpania, 
Malta oraz Polska. Obejmie wsparciem po-
nad 100 MŚP oraz start – upów. działających 
w branży turystycznej.

h2GlOBal (European Green hydro-• 
gen Cluster alliance for internationali-
sation)
Głównym celem projektu H2GLOBAL jest 
zbudowanie partnerstwa wiodących euro-
pejskich klastrów w celu utworzenia „Eu-
ropejskiego strategicznego partnerstwa 
klastrów – Going International” skoncen-
trowanego na współpracy klastrów i inter-
nacjonalizacji dostosowanej do wspierania 
i promowania przedsiębiorstw, technologii 
i usług związanych z wodorem.

Jesteśmy najaktywniejszą, dynamicznie 
rozwijającą się organizacją na Pomorzu. 
Dziś Izbę tworzy ponad 180 firm! Rosnąca 
liczba podmiotów zrzeszonych świadczy 
o zaufaniu, docenieniu transparentnego 
sposobu komunikacji z członkami, dostęp-
ności kontaktu z zarządem Izby i wymiany 
doświadczeń. 

Wspólnie wprowadzamy prawdziwe zmia-
ny dla Pomorza.

Za nami ponad 100 eksperckich transmisji 
live, ponad 30 omawianych branż i wynik 
400.000 wyświetleń w Internecie. Studio 
Izba to miejsce, w którym dziś spotykają 
się eksperci wielu dziedzin, aby wymieniać 
się wiedzą, doświadczeniem oraz wskazy-

wać aktualne trendy w gospodarce i biz-
nesie. Tworzymy nowe relacje, inspirujemy 
i łączymy. 

RIGP jako jeden z czterech partnerów Mi-
nisterstwa Sprawiedliwości w projekcie 
„Upowszechnianie alternatywnych metod 
rozwiązywania sporów poprzez podniesie-
nie kompetencji mediatorów, utworzenie 
Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) 
oraz działania informacyjne” rozpoczęła 
działania związane z przeprowadzeniem 
ogólnopolskich szkoleń mediacyjnych. 

Realizujemy międzynarodowy projekt pn. 
„allCUTE - Wspólnota aktywnego naucza-
nia na rzecz podnoszenia umiejętności 
inżynierów i pracowników technicznych”, 
w którym jesteśmy Partnerem. 

Kluczowa jest dla nas kwestia transforma-
cji cyfrowej. Chcemy odegrać ważną rolę 
w animowaniu zmian, szkoleniu i wsparciu 
szczególnie małych i średnich przedsię-
biorstw, a także instytucji i jednostek sa-
morządowych. Znaczenie wartościowych 
danych, dostępności i szybkości działania 
oraz możliwość ich wykorzystania w po-
dejmowaniu decyzji biznesowych, stanowi 
obok produktywności jeden z najważniej-
szych czynników, które decydować będą 
o konkurencyjności naszego regionu. 

Aktywnie uczestniczyliśmy w konstru-
owaniu Strategii Rozwoju Województwa 
Pomorskiego 2030 oraz Regionalnych 
Programów Strategicznych, wnosząc 
ponad 80 uwag podczas konsultacji spo-
łecznych, organizując robocze spotkania 
ekspertów, poszukując odniesień i inspi-
racji w Europie i proponując rozwiązania 
w zakresie wsparcia przedsiębiorczości, 
badań i rozwoju czy nowoczesnej eduka-
cji i OZE a także mechanizmów paraso-
lowych uruchamiających produktywność 
i cyfryzację.

Przed nami jeszcze wiele do zrobienia. 
Przyszłość jest pełna wyzwań i wierzymy, 
że po raz kolejny jako organizacja i zespół 
udowodnimy, że potrafimy je podjąć. 
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ak podsumuje Pani ostatnie 
miesiące? Udało się powrócić 
do rzeczywistości sprzed pan-
demii?

Starogardzki Klub Biznesu - 
Związek Pracodawców jak wiele podobnych 
stowarzyszeń z trudem opiera się skut-
kom pandemii. Pomimo, że funkcjonujemy 
w nowej rzeczywistości, w której kontakty 
ograniczane są do minimum, a spotkania 
odbywają się on-line, nie poddajemy się. 
Mając na uwadze przewidywania wirusolo-
gów, którzy ostrzegają przed zbliżającą się 

czwartą falą zachorowań zdecydowaliśmy 
się przyspieszyć Walne Zgromadzenie się 
sprawozdawczo-wyborcze.

Co się zmieniło, jakie decyzje zapadły?

Członkowie Związku wybrali na kolejną 
4-letnią kadencję swoich przedstawicieli do 
organów statutowych Związku: 13 członków 
Zarządu, w tym prezesa, 5 członków Komisji 
Rewizyjnej oraz 5-cio osobowy Skład Sądu 
Koleżeńskiego. Zatwierdzony został także 
plan działań na kolejne trzy lata. Nie jest 
on szczytem marzeń i zapewne podlegać 
będzie korektom w zależności od sytuacji 
społeczno-gospodarczej. Jedno jest pewne, 
kontynuowana będzie integracja, konsoli-
dacja środowisk biznesowych, promowanie 
przedsiębiorstw, wsparcie przedsiębiorczo-
ści i zabieganie o warunki rozwoju firm oraz 
współpraca z najważniejszymi partnerami 
biznesu, w tym z ekspertami, specjalistami. 

Jakie działania uznali Państwo za priory-
tetowe?

Aktualnie podejmujemy działania w pro-
jektach długofalowych ze Starostwem 
starogardzkim w kierunku powołania 
klastra energetycznego oraz przepro-
wadzenia cyklu 6-ciu inter-aktywnych 
warsztatów w ramach programu ożywie-
nia społeczno-gospodarczego, bowiem 
obserwujemy w pandemii zjawisko utraty 
kapitału, niekiedy utraty praw własności. 
Do tego dochodzą nowe zjawiska, zmiana 
przepisów jak pakiet ustaw „Polskiego 
Ładu” które niepokoją, wręcz przerażają 
przedsiębiorców. 

Tak, atmosfera wokół rządowego pomysłu 
staje się coraz bardziej gorąca. Czego Pani 
zdaniem najbardziej boją się przedsiębiorcy?

Debata, którą w tym zakresie podjęliśmy 
potwierdziła, że obawy związane są ze 
zmianami podatków. Słysząc to, w ramach 
konsultacji społecznych wystosowaliśmy 
w imieniu przedsiębiorców petycje do 
parlamentarzystów pomorskich i rządu, 
wyrażając dezaprobatę i protest, co do 
niektórych propozycji „Ładu”. W szczegól-
ności dotyczącą wspomnianych obciążeń 
podatkowych, które wzrosną o połowę dla 
przedsiębiorców prowadzących jednooso-
bowe działalności gospodarcze. Już docho-
dzą sygnały, że część samozatrudnionych 
rozważa lokowanie firmy za granicą lub 
przekształcenie w spółkę z o. o., która nie-
sie ryzyka i ukryte haczyki.

Uważa Pani, że koncepcja „Polskiego Ładu” 
podetnie skrzydła przedsiębiorcom?

Zmieniająca się rzeczywi-
stość postawiła przed przed-
siębiorcami całkowicie nowe 
wyzwania. Nieodłącznym 
towarzyszem biznesowej 
drogi stała się niepewność, 
która podcinając biznesowe 
skrzydła musiała powodo-
wać zwątpienie. O specyfice 
walki z trudnościami, słyszal-
nym głosie przedsiębiorców 
i wymianie doświadczeń, 
która dziś ma ogromne 
znaczenie opowiada Barbara 
Stanuch Prezes Starogardz-
kiego klubu Biznesu- Zwią-
zek Pracodawców. 

TEksT: SKB
zDJĘcIA: SKB

niePewność „jutra” 
Nie sPrzyja 

Przedsiębiorcom

J
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Niektóre zmiany w „Polskim Ładzie” oce-
niamy pozytywnie, jednak krytyczne 
oceny i opinie kierowane są do większo-
ści proponowanych zmian i rozwiązań. 
Domagamy się uproszczenia systemu 
podatkowego i sprawiedliwego, tak bar-
dzo oczekiwanego przez przedsiębior-
ców. Opracowanie rozwiązań prostych 
i czytelnych, kompletu pakiet rozwiązań 
podatkowych skierowanych do biznesu 
i wspierających rozwój firm w kierunku 
przemysłu 4.0, a także pakietu uszczel-
nień podatkowych ograniczających szarą 
strefę, ale dających jednocześnie rów-
ne szanse wszystkim przedsiębiorcom. 
Wszak to jedna z największych barier 
rozwoju nie tylko Kociewia, ale całej go-
spodarki. Nie bez znaczenia pozostaje 
wsparcie finansowe, dostępne kredyty 
i akceptowalne przez przedsiębiorcę wa-
runki umowy z bankiem, które aktualnie 
pozostają w sferze marzeń, zwłaszcza dla 
małych i mikro przedsiębiorców. Przedsię-
biorcy obserwują zmieniające się trendy 
gospodarcze, potrzeby i oczekiwania spo-
łeczne. Odczuwalne niedobory surowców 
do produkcji, zmiany logistyczne a nade 
wszystko galopujące podwyżki cen su-
rowców, towarów i usług są w niektórych 
branżach szokujące. Sen z powiek spędza 
brak rak do pracy oraz system szkolnictwa 
zawodowego, który nie zmienia się wraz 
ze zmianą zapotrzebowania przedsiębior-
ców wprowadzających nowoczesne tech-
nologie. Problem wymaga pilnej zmiany 
przepisów i trwałej współpracy pomiędzy 
samorządami, szkołami, nauczycielami, 
rodzicami i uczniami oraz pracodawcami. 
Oczekujemy nie tylko szkolenia uczniów 
na nowoczesnych, automatycznych ma-
szynach i urządzeniach stosowanych 
w biznesie na rynku lokalnym, ale i syste-
matycznego dokształcania kadry dydak-
tycznej. Dobrą praktyką byłoby realizowa-
nie praktycznych szkoleń we współpracy 
z lokalnymi zakładami pracy i wprowa-
dzenie programów motywacyjnych dla 
uczniów odbywających praktyki i staże. 

Pomocą z pewnością byłaby obwodnica. 
Kiedy możemy spodziewać się rozpoczęcia 
inwestycji?

Planowana od lat Obwodnica Starogardzka 
budzi nasze kolejne wątpliwości. Zapewnie-
nia budowy i jej finansowania płyną z każdej 
strony politycznej, jednak czy aby dojdzie 
do rozpoczęcia inwestycji przed kolejnymi 
wyborami parlamentarnymi? Pytanie po-
zostaje bez odpowiedzi. Społeczny Komitet 
Budowy Obwodnicy, który powołano ponad 
10 lat temu w SKB-ZP pod przewodnictwem 
Zenona Sobieckiego nadal kontynuuje mo-
nitorowanie, jak do tej pory ciągle w sferze 
procesu planowania tejże obwodnicy. 

Co w najbliższych planach? Jakie zadania 
przed Starogardzkim Klubem Biznesu?

Od września planujemy wznowić środowe 
(aczkolwiek kameralne, co drugą środę) 
spotkania przedsiębiorców z udziałem 
przedstawicieli organów administracji pań-
stwowej i samorządowej tak bardzo cenio-
nych i oczekiwanych przez przedsiębiorców. 
Przekrój członków naszego Związku jest 
szeroki. Są zarówno duże jaki małe firmy, 
w tym jednoosobowe. Każdy ma inne oczeki-
wania, potrzeby. Staramy się nie ingerować 
w działalność, wsłuchujemy się w problem 
i w miarę możliwości działamy, pośredniczy-
my, zgłaszamy pod właściwe adresy. Zwią-
zek jest organizacją dialogu i kompromisu. 
Jesteśmy otwarci na rozmowy, staramy się 
być wrażliwi na potrzeby różnych obsza-
rów środowisk biznesowych. Podejście jest 
indywidualnie, ze zrozumieniem, taktem 
i poufnością. W ramach statutu, zarząd po-
przedniej kadencji powołał „Lożę Honoro-
wych Członków Związku”, w której zasiadać 
będą wybitne osobowości mające szcze-
gólny wkład i zaangażowanie na rzecz roz-
woju Klubu i przyczynienie się do integracji 
środowiska biznesu, za determinację, siłę 
i wytrwałość dążenia do celu, za wspiera-
nie zasad biznesu i wartości przyzwoitości, 
tolerancji i dialogu społecznego, likwidacji 

barier stojących na drodze rozwoju gospo-
darczego przedsiębiorców Kociewiu i inicjo-
wanie działań na rzecz ochrony środowiska 
i eventów charytatywnych. Nowy zarząd po-
dejmie to zaszczytne wyzwanie powołując 
do Loży pierwszych Członków Honorowych. 
Czy jako prezes mam oczekiwania wobec 
tych szczególnych członków? Nie ukrywam, 
że TAK. Moim marzeniem jest, by czerpać 
z doświadczenia, wzorców, by dzielili się 
z młodym pokoleniem przedsiębiorców, jak 
dochodzić do sukcesów, jakich unikać błę-
dów, czego się wystrzegać itp. Często roz-
mowa poparta przykładami z życia wzięty-
mi jest najlepszym wsparciem, lekarstwem 
na niemoc. 

Zdarza się Pani tracić nadzieję?

Nikt nie powiedział, że będzie łatwo, sezon 
urlopowy za nami, toteż podejmujemy nowe 
wyzwania, gdzie nadal w trudnym dla biz-
nesu okresie pandemicznym będziemy pro-
mować przedsiębiorców oraz dostarczać im 
szybkiej i rzetelnej informacji gospodarczej 
dla potrzeb biznesu i niekiedy zmiany świa-
domości. Będziemy tam, gdzie wymaga 
tego interes społeczny, gospodarczy i in-
dywidualnego przedsiębiorcy. Mamy prze-
konanie, że wspólnymi siłami, przy dobrej 
woli i zaangażowaniu wszystkich członków 
pokonamy napotykane trudności, nieocze-
kiwane zmiany tak, by nadal moglibyśmy 
być zmotywowani i dumni z prowadzonych 
biznesów, czego Przedsiębiorcom i sobie 
życzę. Kontynuujemy nadal działania na 
rzecz przedsiębiorców-naszych Członków 
w ramach Sztabu Pomorskich Przedsię-
biorców, gdzie wspólnym głosem jeste-
śmy bardziej słyszani (głośniejsi), silniejsi, 
zrozumiali. Jako członkowie wspieramy się 
wzajemnie dzieląc doświadczeniem wy-
mieniamy wiedzą. Tu kieruję podziękowania 
dla koleżanek i kolegów całego Sztabu za 
przychylność, wręcz serdeczność, za zrozu-
mienie i partnerską współpracę, postawę. 
Dziękujemy, że jesteśmy razem, solidarni 
i pozytywnymi myślami.

Wszystkim przedsiębiorcom oraz czytelnikom Expressu Biznesu życzę nade wszystko zdrowia
oraz wszelkiej pomyślności w realizacji celów osobistych i zawodowych. 

Barbara Stanuch, 
Prezes Starogardzkiego Klubu Biznesu - Związek Pracodawców 
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akie są założenia dotyczące rozmiaru transformacji Base 
Group w związku z przejściem w obszar przemysłu 4.0? 
Czego dotyczyć będzie proces zmian i co w praktyce to 
oznacza dla firmy z wieloletnim doświadczeniem?

Nasza firma przechodzi zaplanowaną transformację w kierunku 
zakładu produkcyjnego zgodnego z założeniami przemysłu 4.0, 
czy też określanego jako fabryka przyszłości, w której procesy są 
w maksymalnym stopniu zautomatyzowane i zautonomizowane. 
Kluczem jest stworzenie zespołu, który będzie wcielać te plany 
w życie. Zaczęliśmy 30 lat temu od prostych wyrobów metalowych, 
a dzisiaj produkujemy maszyny oraz wysokiej jakości spawane 

konstrukcje przemysłowe. Nasza główna kompetencja polega na 
zarządzaniu złożoną produkcją krótkich serii wielowariantowych 
wyrobów (high mix, low volume). Zmierzamy również w strone coraz 
bardziej złożonych procesów produkcyjnych. Przemiana kompliku-
je się w dwóch wymiarach, pierwszym organizacyjnym oraz drugim 
technologicznym. W obydwóch przypadkach możliwa jest jednak 
rozsądna automatyzacja.

Dostrzegalną w zamówieniach? Zauważa Pan zmienność w oczeki-
waniach klientów?

Ilość zamówień notorycznie rośnie, jednak średnia ilość zamawia-
nych sztuk spada, co jest spójne z globalnym trendem dotyczącej 
postępującej kastomizacji. Klienci oczekują w najwyższym stopniu 
dopasowanego wyrobu. W naszej firmie już od ponad 20 lat mamy 
doświadczenie w dostarczaniu coraz wyższego poziomu wartości 
dodanej dla klienta. Cały czas zwiększamy zakres rozwiązań do-
starczanych naszym klientom. Obecnie nie jest to tylko samo wy-
produkowanie wyrobu czy urządzenia. W ramach naszych działań 
wspieramy naszych klientów w procesach projektowania maszyn. 
Dodatkowo zanim produkt opuści naszą fabrykę i jest on urucha-
miany oraz testowany, by następnie zostać dostarczony do klienta 
naszego klienta i zainstalowany w docelowym miejscu. Analizując 
czynniki makroekonomiczne mam wrażenie, że nie sprzyjają nam 
zachodzące zmiany demograficzne. Brakuje wykwalifikowanych 
pracowników produkcyjnych i umysłowych. I to jest jeden ważny 
aspekt, drugi to rosnące wszelkiego rodzaju koszty: pracownicze, 
materiałowe czy koszty usług.

Base group
faBryka PrzyszłOści

Dziś już wiemy, jak wielkie znaczenie ma 
technologia. Jednak przeprowadzenie 
transformacji nie tylko wymaga śmiałej wizji 
i gotowości do zmiany wewnątrz firmy. Aby 
stworzyć fabrykę przyszłości potrzeba czasu, 
przemyślanego planu i zaufania zespołu. Na 
czym polegać będzie przekształcenie firmy 

Base Group w obszar przemysłu 4.0 
wyjaśnia Prezes Jakub kaszuba.

TEksT: Base Group
zDJĘcIe: Base Group
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W branży, w której głównym materiałem jest stal wzrost kosztów bezpo-
średnio przekłada się na oczekiwania pod względem rozwoju. Jak w tej 
sytuacji budować kolejne zespoły fachowców i stawiać nowe hale?

Jest to oczywiście aspekt istotny. Jeżeli chodzi o poziom wartości do-
danej w naszej produkcji to jest on stosunkowo wysoki, co powoduje, 
że koszty materiałowe nie są akurat największą pozycją w naszej 
strukturze kosztów. Wzrost cen surowców jest oczywiście zauważal-
ny, ale w dłuższej perspektywie może okazać się mało istotny.

Dla mnie jako Prezesa Zarządu liczy się to, co dzieje się w dłuższej 
perspektywie – czynniki makroekonomiczne, które powodują, że 
musimy dalej dostosowywać się do zmian i dalej planować rozwój 
zakładu. Naszym zadaniem jest przewidywanie oczekiwań klientów. 
Panaceum jest zaspokajanie coraz szerszego spektrum potrzeb 
klientów poprzez uproszczenie, a potem automatyzacja procesów 
nie tylko produkcyjnych, ale i okołoprodukcyjnych.

Na potrzeby tych planów stworzyliśmy projekt pod nazwą „fabryka 
przyszłości”, który zakłada przebudowę modelu biznesowego i fi-
zyczną przebudową zakładu pracy.

Do tego będziemy potrzebowali pozostawić budynki nadające się 
do prowadzenia produkcji zgodnej z założeniami Przemysłu 4.0. 
Pozostałe powierzchnie produkcyjne zostaną przebudowane, żeby 
spełnić odpowiednie standardy. Będzie to największa zmiana w do-
tychczasowej historii firmy. Niezbędny jest do tego dobry, odpo-
wiednio dobrany, zgrany zespół. 

Udało się już go zbudować?

Właśnie jesteśmy na etapie rekrutowania osoby, która zbuduje bra-
kujący zespół zajmujący się automatyzacją i mechanizacją procesów 
produkcyjnych. Zadaniem tej grupy ludzi będzie projektowanie m.in. 
linii produkcyjnych i maszyn. Maszyny po zmontowaniu i uruchomie-
niu zostaną oczywiście wdrożone do naszej produkcji. Do tego potrze-
bujemy kolejnych odpowiednio wyposażonych hal produkcyjnych. 

Dodatkowo w zeszłym roku opracowaliśmy mapę cyfryzacji, której 
realizacji zapewni automatyzację procesów biurowych.

Automatyzacja ma aż takie znaczenie?

W tym momencie duży nacisk kładzie się na to, aby wszystko auto-
matyzować, jednak z mojego doświadczenia wynika, że nie wszyst-
ko warto. Jeżeli proces jest niestabilny, zmienny i nie da się nad 
nim zapanować, to człowiek do obsługi jest niezastąpiony. Nato-
miast jeżeli proces możemy uprościć, ustabilizować, wprowadzić 
powtarzalność - to jest to przestrzeń do automatyzacji. Dotyczy to 
zarówno mechanizmów produkcyjnych, logistycznych jak też biu-
rowych, administracyjnych. Przebieg usprawniania należy dokład-
nie przemyśleć i wbrew pozorom nie jest to zadanie łatwe i proste. 
Base Group jest zakładem, który wychodzi od prostej produkcji na 
rzecz produkcji dużo bardziej złożonej zarówno pod kątem organi-

zacyjnym, technologicznym, jak też od strony wartości dodanej dla 
klientów. Bronimy się przed wysokim wzrostem cen, kosztów pra-
cy, materiałów i różnych usług właśnie tym, że oferujemy klientom 
więcej za tą samą lub tylko za nieco wyższą cenę. Przygotowaliśmy 
się do największej w historii firmy transformacji idącej w kierunku 
automatyzacji procesów produkcyjnych jak i procesów wspierają-
cych. Kluczem jest odpowiednie zaplanowanie tego przejścia, tego 
procesu, zbudowanie odpowiedniego zespołu. Wierzymy, że nam 
się to uda! Niewątpliwie przed nami dużo wyzwań, być może po-
pełnimy jakieś błędy, ale zdajemy sobie sprawę, że wprowadzając 
zmiany, idąc naprzód, odkrywając nowe lądy jest to nieuniknione. 
Tylko Ci, którzy nie boją się wyzwań są w stanie zrewolucjonizować 
nasz świat! 

Zmiany procesowe wymagają czasu. Na takim założeniu oparł Pan 
plan?

Zgadza się. Proces zmian rozpisany jest na kilka lat.

Skala transformacji Base Group zapowiada wielkie wyzwanie. Czy 
nadchodzące nowe dotyczyć będzie również zarządzania i produkcji?

Wspomniana przebudowa całego zakładu produkcyjnego tak na-
prawdę jest tylko jednym z elementów przemian. Cały system musi 
być przemyślany, rozpisany dużo wcześniej. Nawiązując do stylu 
pracy, co może być ciekawe dla Czytelników Expressu Biznesu, 
uważam, że w tak nieprzewidywalnej i zmieniającej się rzeczywisto-
ści, najlepszym modelem zarządzania organizacją jest odpowiednia 
budowa zespołów i przekazanie im uprawnień tak, aby mogły podej-
mować decyzje, oczywiście w oparciu o pewne zasady. Mierzenie sił 
na zamiary, czyli dostosowanie poziomu odpowiedzialności zespołu 
do jego możliwości. Jeżeli zespół ma kontakt z klientem, przygoto-
wuje technologię produkcji, zamawia materiał i zarządza produkcją 
to ten zespół wie najlepiej, jak to zrobić, żeby spełnić oczekiwania 
klienta. Rola osób zarządzających sprowadza się do tego, żeby usu-
wać kłody, stworzyć jak najlepszy klimat i jak najlepsze warunki, co 
wymiernie przekłada się na efektywniejszą pracę.

To zupełnie inny model przemysłu niż ten znany jako 2.0 czy 3.0, gdzie 
występuje bardzo hierarchiczna struktura i hierarchiczny system po-
dejmowania decyzji powodujący wydłużenie procesów decyzyjnych.

Nowoczesny system pracy firmy wiąże się z obdarowaniem zespołu 
ogromnym zaufaniem. Są obawy?

Raczej nadzieje, bo w tym modelu zarządzania firmą założeniem 
jest zaufanie, a nie odwrotnie. Jesteśmy gotowi na innowacje, 
o czym najlepiej świadczy fakt, ze mamy budżet na popełnianie błę-
dów. Z racji tego, że wchodzimy w nowe obszary i nie boimy się spró-
bować nowych technologii budujemy potrzebne doświadczenie do 
opracowywania i wdrażania innowacji technologicznych i organiza-
cyjnych. Całą energię kierujemy na to, aby jak najszybciej zidenty-
fikować nieprawidłowości, żeby o nich powiedzieć i zneutralizować 
ich skutek, a nie ukryć i udawać, że ich nie ma.
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Za nami iV Forum Wizja Roz-
woju – największa konferen-
cja gospodarcza w północnej 
Polsce. Wydarzenie odbyło 
się 26-27 sierpnia w Aka-
demii Marynarki Wojennej 
w Gdyni. eksperci ze środo-
wiska akademickiego, przed-
stawiciele biznesu, politycy 
oraz naukowcy wzięli udział 
w kilkudziesięciu panelach 
dyskusyjnych.

TEksT: FWR
zDJĘcIA: materiały prasowe

orum Wizja Rozwoju to 
jedno z największych wy-
darzeń gospodarczych 
w kraju, w trakcie którego 

znamienite grono ekspertów debatuje nad 
szerokim spektrum zagadnień kluczowych 
dla rozwoju polskiej gospodarki. Wydarze-
nie odbyło się pod honorowym patronatem 
Premiera Mateusza Morawieckiego, które-
go uroczyste wystąpienie oficjalnie otwo-
rzyło tegoroczną konferencję.

- Azymut skierowany w kierunku przyszłości 
wiąże się z wypracowaniem śmiałych i odważ-
nych wizji, jakie są przedmiotem dyskusji na 

kolejnej edycji Forum Wizja Rozwoju w Gdyni, 
w którym mam przyjemność dziś uczestniczy 
– powiedział Prezes Rady Ministrów. 

W trakcie dwóch dni zrealizowano 61 paneli 
dyskusyjnych w ramach kilkunastu bloków 
tematycznych dotyczących m.in. energe-
tyki, ekonomii, gospodarki morskiej, poli-
tyki senioralnej czy geopolityki. Nowością 
w programie był Kongres 3W – woda, wodór, 
węgiel, współorganizowany z Bankiem Go-
spodarstwa Krajowego. 

– Wkroczyliśmy w epokę, od której mogą zale-
żeć kolejne dekady – mówił Premier Matuesz 

Morawiecki. – W świecie gwałtownie zmienia-
jących się paradygmatów politycznych musi-
my budować sieć partnerstwa. Poprzez nasze 
działania ostatnich tygodni bardzo wydatnie 
te sojusze umocniliśmy. Sprawnie przepro-
wadzona akcja ewakuacyjna z Afganistanu 
to dowód na to, że nie tylko nie zostawiamy 
naszych partnerów w potrzebie, ale umiemy 
także przeprowadzić logistycznie tak skom-
plikowaną operację. Dzisiaj pokazaliśmy, że 
w kryzysie stulecia uratowaliśmy miliony 
miejsc pracy, utrzymaliśmy naszą politykę 
społeczną, rozwijamy skrzydła inwestycji in-
frastrukturalnych - dzieje się tak dzięki napra-
wie systemu finansów publicznych. 

zakończyła się 
iV edycJa fOrum wizja 

rOzwOju w gdyni

F
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Wsparcie merytoryczne w wielu panelach 
dyskusyjnych zapewniła również kadra 
ekspertów KGHM Polska Miedź S.A. – 
spółki, która obchodzi w tym roku sześć-
dziesięciolecie.

– Zmieniliśmy trochę strategię od czasu, kiedy 
w 2018r. jako zarząd objęliśmy swoje stanowi-
ska – mówił Adam Bugajczuk, Wiceprezes 
KGHM Polska Miedź S.A. – Wiedzieliśmy, 
że musimy przygotować alternatywy dla 
energii elektrycznej, której ceny były bardzo 
niestabilne. Uruchomiliśmy szereg procesów 
optymalizacyjnych związanych z hutnictwem 
i aktywami zagranicznymi. Chcieliśmy być 
gotowi na zmienne warunki – zarówno gorszą, 
jak i lepszą koniunkturę. Dziś niewątpliwie 
mamy do czynienia z tą drugą, o czym świad-
czy wysoki poziom cen miedzi. Nasze hasło na 
najbliższe 60 lat to „przyszłość jest z miedzi”. 
Nie mamy wątpliwości, że tak właśnie będzie. 
Cieszymy się, że możemy już teraz zbierać 
owoce inwestycji i procesów, które realizowa-
liśmy przez ostatnie trzy lata. 

Na panelach pojawiał się również temat 
współpracy gospodarczej państw Trój-
morza. 

– Między krajami Trójmorza zachodzi znacz-
na dynamika wymiany handlowej. Główne 
obszary inwestycji i współpracy powinna za-
tem stanowić infrastruktura, w szczególności 
transportowa, energetyczna oraz cyfrowa – 
mówił Paweł Nierada, pierwszy wiceprezes 
zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego. 
– Warto pamiętać, że wszystkich nas tutaj, 
w Trójmorzu, połączyła żelazna kurtyna, choć 
w każdym kraju miała nieco inny wymiar. To 
właśnie wspólne, bardzo silne doświadczenia 
są płaszczyzną budzącą wśród naszych spo-
łeczeństw największe zainteresowanie.

Nie zabrakło rozmów dotyczących zna-
czenia i potencjału przemysłu ciężkiego 
w Polsce. Eksperci wzięli pod lupę m.in. 
nowe technologie, rolę hut w narodowej 
gospodarce i kierunki modernizacji prze-
mysłu maszynowego. Poszukali też odpo-
wiedzi na pytanie czy nasz kraj ma szansę 
w wyścigu wodorowym. 

– Przemysł ciężki jest jednym z podsta-
wowych sektorów gospodarki – przybliżył 
Tomasz Heryszek, Prezes Zarządu Wę-
glokoks S.A. – Termin ten zawiera w sobie 
zarówno górnictwo i wydobycie, jak i prze-
mysł chemiczny. Jest on potężnym dostawcą 
pieniądza do sektorów publicznych, równo-
cześnie generując tysiące miejsc pracy. Dla 
wielu krajów na całym świecie to właśnie 
przemysły ciężkie, zbrojeniowe i stoczniowe 
stanowią strategiczne działy gospodarki.

Pierwszy dzień konferencji zwieńczyła uro-
czysta Gala, podczas której odbyło się wrę-
czenie Nagród Gospodarczych w siedmiu 
kategoriach. Laureaci wyróżnieni zostali 
spośród dwustu firm i instytucji. Złotą Wstę-
gę Forum Wizja Rozwoju otrzymał Prezes 
Rady Ministrów Mateusz Morawiecki.

Nagrodę dla firm najbardziej zaangażowa-
nych w działalność charytatywną, prospo-
łeczną lub ekologiczną otrzymała firma 
Woj-Mar Mariusz Gustowski. Laur prze-
znaczony dla jednostek naukowych lub 
przedsiębiorstw, które wdrażają innowację 
produktową lub technologiczną otrzymał 
Galeon Sp. z o.o. Sp. W zakresie ekomobil-
ności (wdrażania niskoemisyjnych i ekolo-
gicznych rozwiązań w transporcie) nagro-
dzona została spółka PKA. Laur dla firm, 
które po raz pierwszy oferują swoje rozwią-
zania na polskim rynku i istnieją nie dłużej 
niż 2 lata powędrował do spółki E1 Krzysztof 
Sierżęga. Nagrodę dla firm wdrażających 

lub rozwijających technologie informatycz-
ne otrzymał SPRINT S.A. Za innowacyjność 
nagrodzona została spółka Wireland. Nato-
miast nagrodę za zarządzanie, w którym wy-
nik finansowy nie jest jedynym priorytetem, 
otrzymała spółka KRUSZYWO.

Kolejnym uroczystym momentem było za-
kończenie Hackatonu – maratonu progra-
mowania. Łączna pula nagród w tegorocz-
nej edycji wynosiła aż 60 000zł. 

Wydarzeniem towarzyszącym konferen-
cji było II Pomorskie Forum Kół Gospodyń 
Wiejskich. Uczestnicy mogli zapoznawać 
się z unikalnym rękodziełem i spróbo-
wać regionalnych specjałów kulinarnych. 
W piątek odbyło się wręczenie nagród dla 
Kół najbardziej zaangażowanych w rozwój 
pomorskich rejonów wiejskich.

Partnerem Generalnym IV Forum Wizja 
Rozwoju jest PKN Orlen. Partnerem Stra-
tegicznym wydarzenia jest Bank Gospo-
darstwa Krajowego, Węglokoks S.A. oraz 
KGHM Polska Miedź S.A. Partnerem Głów-
nym i Merytorycznym jest Grupa Lotos 
S.A. Partnerem Głównym jest Totalizator 
Sportowy sp. z o.o. i Energa Grupa ORLEN. 
Partnerem Głównym i Partnerem Hacka-
thonu jest Fundacja KGHM Polska Miedź 
S.A. Partnerem II Pomorskiego Forum Kół 
Gospodyń Wiejskich jest Fundacja Lotto. 
Partnerami+ są PGNiG oraz Fundacja Sta-
te Of Poland
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Trójmiasto w czołówce regionów 
atrakcyjnych dla inwestorów

TEksT: Wit Miller
zDJĘcIe: materiały prasowe

Z wynikiem 7,1 punktu w 10-stopniowej skali Trójmiasto jest na drugim miejscu ex aequo z Poznaniem w oce-
nie polskich miast pod względem atrakcyjności inwestycyjnej – wynika z raportu “Potencjał inwestycyjny 

Trójmiasta”. Liderem rankingu jest Warszawa, która tradycyjnie już - m.in. jako stolica państwa - znajduje się 
poza konkurencją innych ośrodków w kraju.

W raporcie Business Environment Asses-
sment Study ocenie poddanych zostało sie-
dem obszarów: infrastruktura, przestrzenie 
biurowe, wsparcie administracji publicznej, 
potencjał edukacyjny, kadrowy i biznesowy 
oraz jakość życia. Na pytania odpowiada-
ło 809 respondentów - osób zajmujących 
stanowiska prezesów, członków zarządów 
czy dyrektorów departamentów firm, które 
w ciągu ostatnich dwóch lat zdecydowały 
się rozpocząć nowe inwestycje w Polsce. 
Najwyższe oceny w raporcie Trójmiasto 
otrzymało za takie aspekty jak: miejsce do 
życia (7,8 p.), potencjał edukacyjny (7,7 p.) 
oraz infrastruktura (7,6 p.). 

Udział Trójmiasta wraz z całym wojewódz-
twem pomorskim w bezpośrednich inwesty-
cjach zagranicznych w Polsce stanowi ok. 13 
proc. ich wartości. W regionie działa prawie 
3,8 tys. firm z udziałem obcego kapitału. 
Według BEAS magnesem, który przyciąga 
inwestorów do Trójmiasta, jest obecność 

odpowiedniej infrastruktury transportowej 
i połączeń kolejowych, zarówno krajowych, 
jak i międzynarodowych. Transport drogo-
wy był w Gdańsku, Gdyni i Sopocie wskaź-
nikiem, który odnotował najwyższy wzrost 
z 7,4 p. w 2019 r. na 7,6 p. w 2021 r.

- Od lat potencjał Trójmiasta opiera się na 
jego strategicznym nadmorskim położeniu 
na przecięciu dwóch transeuropejskich kory-
tarzy transportowych oraz dostępie do dużej 
liczby zróżnicowanych talentów. Położenie 
mało kluczowy wpływ na naszą tożsamość 
gospodarczą – szeroko rozumiany sektor 
morski wraz z portami od lat był integralną 
częścią rozwoju gospodarczego Pomorza – 
tłumaczy Wojciech Tyborowski, Dyrektor 
Invest in Pomerania.

Wartością dodaną dla pomorskiego poten-
cjału inwestycyjnego jest również wysoka 
dostępność nowoczesnej powierzchni biuro-
wej – jej zasoby wynoszą obecnie ponad 888 

tys. m kw., a ponad 134 tys. m kw. jest w bu-
dowie. Wysoki w Trójmieście jest potencjał 
edukacyjny. W aglomeracji istnieje osiem 
publicznych wyższych uczelni, w tym Uni-
wersytet Morski w Gdyni jako największa 
państwowa uczelnia morska w Europie oraz 
14 prywatnych. W Trójmieście studiuje dziś 
75,6 tys. osób. Najwięcej z nich specjalizuje 
się w obszarze inżynierii (16,6 tys.), finan-
sach (12,7 tys.), a następnie w IT (5,3 tys.).

Trójmiasto od lat plasuje się na wysokich po-
zycjach w rankingach miejskich i nie inaczej 
było w 2020 r., w którym Gdańsk zajął wy-
sokie miejsca w Rankingu Emerging Europe, 
gdzie oceniany jest potencjał biznesowy 23 
krajów Europy Środkowej i Wschodniej. 3. 
miejsce w kategorii „Marka”, 4. w kategorii 
„Klimat dla biznesu”, 7. pod względem infra-
struktury i łączności oraz 9. miejsce w kate-
gorii „Miasto przyjazne biznesowi”. W kate-
gorii „Jakość życia” Gdańsk zajął 3. miejsce, 
a na 5. znalazła się Gdynia. 
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Łącząc awangardową technologię i zrów-
noważony design, linia katamaranów 
Sunreef Yachts Eco oferuje najbardziej 
zaawansowane rozwiązania dla przyjaznej 
środowisku żeglugi. Jacht zostanie wy-
posażony w silniki elektryczne i opraco-
wany przez stocznię innowacyjny system 
paneli słonecznych w pełni zintegrowany 
z burtami i nadbudową. Katamaran będzie 
posiadać także ultralekkie baterie zapro-
jektowane przez Sunreef Yachts oraz ener-
gooszczędny system klimatyzacji. 

- Jesteśmy bardzo dumni, że możemy po-
witać Fernando Alonso w naszej rodzinie 
ambasadorów Sunreef Yachts. Rozpoczyna-
my razem wspaniałą podróż i budowę elek-
trycznego jachtu 60 Sunreef Power Eco. Ro-

bimy kolejny duży krok w kierunku bardziej 
zrównoważonego jachtingu. Cieszy nas to, 
że możemy tworzyć technologię przyszłości 
z wybitnym i inspirującym ambasadorem 
na pokładzie – mówi Francis Lapp, prezes 
Sunreef Yachts. 

Wraz z podpisaniem kontraktu na budowę 
nowego jachtu, gwiazda sportów moto-
rowych dołącza do rodziny ambasado-
rów Sunreef Yachts. Wśród nich są już inna 
gwiazda Formuły 1 Nico Rosberg oraz jeden 
z najlepszych tenisistów świata, Hiszpan 
Rafael Nadal. 

- Sunreef Yachts Eco to imponujące połą-
czenie jakości i innowacyjnej technologii. 
xObserwuję tę markę od dłuższego cza-
su i doceniam jej zaangażowanie w rozwój 
zrównoważonej żeglugi. Cieszę się, że roz-
poczynamy współpracę, ponieważ wiem, że 
60 Sunreef Power Eco to przyjazny środowi-
sku jacht, który oferuje wszystko, czego szu-
kam: najwyższej klasy inżynierię i wyjątkowy 
know-how – mówi Fernando Alonso. 

Fernando Alonso kupił
katamaran Sunreef Yachts

Dwukrotny Mistrz Świata For-
muły 1 Fernando Alonso zosta-
nie właścicielem katamaranu 
60 Sunreef Power Eco. Słynny 
kierowca oraz prezes stoczni 
Francis Lapp podpisali umowę 
na budowę katamaranu w Mo-

naco Yacht Club.

TEksT: Wit Miller
zDJĘcIA: materiały prasowe

Katamaranu 60 Sunreef Power Eco
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TomAsz PoDsIADły
Reżyser teatralny związany z trójmiejskimi scenami.
Ściśle współpracujący z Gdyńskim Centrum Kultury,
gdzie prowadzi Bałtycki Teatr Różnorodności.
Konferansjer i moderator, zatrudniany przez
największe firmy i agencje eventowe w Polsce.

„Lepiej się trzy minuty wstydzić 
na scenie, niż cztery miesiące 
ćwiczyć” – żartował wodecki. 

pakowałem garnitury i wyjecha-
łem na Śląsk Opolski. Zawodowo. 
Za chlebem. Przełączając stacje 
radiowe w samochodzie, natra-

fiłem na antenę z ciekawą muzyką. Znaną i taką, 
co się zwyczajnie dobrze kojarzy. Radio Pogoda, bo 
o nim mowa, serwowało przeboje z dawnych lat. 
To co lubimy, co popularne. Przy piosence Alicji 
Majewskiej, oczywiście śpiewając na cały regula-
tor, uświadomiłem sobie, że widzę twarz artystki 
przy każdym dźwięku, widzę jej emocje. Przeszła 
mi też przez głowę myśl, że takich gwiazd już te-
raz nie ma. Następnego dnia miałem zaszczyt 
stanąć na scenie obok królowej polskiej operet-
ki, Grażyny Brodzińskiej. I znowu ta sama myśl. 
Dlaczego dzisiaj nikt tak nie śpiewa? Co różni te 
osoby od współczesnych wokalistów? W kulisach 
sceny, szeptem rzecz jasna, gdyż trwał koncert, 
zagaiłem przyjaciela: „Piotrek, wiesz, tak patrzę 
na Brodzińską i rozkoszuję się każdym dźwiękiem, 
każdym gestem, nawet tym, z jaką klasą obnosi 
swoje kreacje po scenie”. „Bo to, panie kolego, się 
nazywa «warsztat»”. „To co, ci, co dzisiaj wychodzą 
na estrady, nie mają go? Nie ćwiczą, nie pracują?” 

„Zobacz jaka wtedy była pasja w sercu, jaka namięt-
ność w wykonywaniu swojej profesji, przywiązanie 
do szczegółów, do drobiazgów, które tworzą pełnię 
kreacji. Dlatego do dzisiaj, kiedy słuchasz Krawczy-
ka, widzisz w wyobraźni jego twarz, śpiewa Gepert 
– tak samo. Kto z dzisiejszych wokalistów może po-
chwalić się taką maestrią?” 

Faktycznie, dzisiaj w radiu leci piosenka za piosen-
ką, ty kompletnie nie masz pojęcia, kto to śpiewa 
ani jak wygląda wykonawca. Same utwory czasem 
brzmią, jakby ten, kto pisał tekst i ten, kto kompo-
nował, nie mieli pojęcia o swoim istnieniu. Byle wię-
cej, byle szybciej. Ulubione hasło reklamowe wielu: 
„more, more and more”. Jesteśmy przebodźcowani. 
Mamy taką ilość emocji, myśli, komunikatów, że pa-
radoksalnie starając się nadążyć za tym cyfrowym, 
skrótowym światem, twórczość zaczyna być wy-
zuta ze wszelkich emocji. Stąd nie zapamiętujesz 
obecnych gwiazd i gwiazdeczek. Stąd ich kariery 
trwają bardzo krótko. Dlatego mówi się, że takich 
sław, jak za dawnych lat, już zwyczajnie nie ma. Dzi-
siaj detale nie istnieją, kto ma czas poświecić się 
i przygotwać utwór w szczegółach. To wymaga cza-

su, skupienia. Aspirujący do miana artystów uczą 
się pobieżnie, wpadają na scenę, wykonują utwór, 
wręcz wypluwają go z siebie i lecą na następną 
chałturę, bo szybko, bo kasa. 

Grażyna Brodzińska na scenie właśnie skończyła 
jeden ze swoich popisowych numerów. Publiczność 
oszalała. W owacjach na stojąco nie pozwalano jej 
zejść z estrady. Mimo, iż nie zrobiła nic kontrowersyj-
nego, nie pokazała nagości, nie zbulwersowała pu-
bliczności, widzowie ją pokochali. To wynik warszta-
tu, ciężkiej pracy przez całe życie, chodzenia nie na 
skróty, braku kompromisów. Po reakcji gości na sali 
mogę całym sercem polecić tę metodę tworzenia 
swojej kariery wszystkim, którzy aspirują do bycia 
artystami, ale także osobami publicznymi, mówcami, 
moderatorami, konferansjerami. Jest taka anegdota 
opowiadająca o tym, jak pewna młoda dziewczyna 
po przyjeździe do Gdyni w okolicach dworca PKP 
zagadnęła przypadkowo spotkaną kobietę, pytając 
jak trafić do Teatru Muzycznego. Spotkana okazała 
się Danutą Baduszkową, założycielką tego teatru. 
Odpowiedź Baduszkowej była krótka: „Ćwiczyć, ćwi-
czyć i raz jeszcze ćwiczyć, moje dziecko”.

S





Życzenia, gratulacje i toa-
sty - nawet po kaszubsku! 

Kongres Smart Metropolia 
2021 zbiegł się z 10 rocznicą 
powołania Obszaru Metro-

politalnego Gdańsk-Gdynia-
Sopot. Zwieńczeniem gali był 
urodzinowy tort. Były toasty 
- „Sto lat”, po łacinie „Vivat 

Metropolia!” (Piotr Stepnow-
ski, rektor UG), a nawet po kaszubsku „Në!” (Ryszard 

Kalkowski, wójt gminy Szemud). Życzenia składali m.in. 
Danuta Janczarek, sekretarz miasta Gdańska, Magdale-
na Adamowicz, wdowa po prezydencie Pawle Adamo-
wiczu, marszałek pomorski Mieczysław Struk i wielu 

innych przyjaciół OMGGS.

Nigdy wcześniej pracownicy nie mieli takiej 
swobody decydowania o tym gdzie i w jakich 
godzinach chcą wykonywać swoje służbowe 
obowiązki. Ta elastyczność stanowi wyzwanie dla 

pracodawców, którzy będą 
musieli zaoferować takie 
rozwiązania w biurze, żeby 
pracownicy chcieli do nich 
przychodzić. Eksperci 
firmy doradczej CBRE 
wskazują na 5 trendów 
biurowych, które warto 
wdrożyć już teraz, żeby 
przyciągnąć kadrę do 
wspólnej przestrzeni.

W to zasoby, na których powinniśmy budować konkurencyjność polskiej 
gospodarki - mówili zgodnie uczestnicy i kongresu 3W, poświęconemu 
dążeniu do zrównoważonego rozwoju opartego o wodę, wodór i innowacyj-
ne zastosowania węgla. kongres odbył się w ramach Forum Wizja Rozwoju 

w Gdyni. Jego gospodarzem i inicjatorem był Bank Gospodarstwa krajowego.

5 TRENDóW bIuROWYch 
PO PANDEmII

 10 uRODZINY OmGGs 

G
ospodarka

3

Bank
Gospodarstwa 

krajowego
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urzędy Pracy wsPierają 
PracOdawców Z pomorZa 
i doradzają. jak korzystać 

z ich usług?
Oparta na dialogu 
i współpracy relacja 
pomiędzy pracodawcami 
a publicznymi służbami 
zatrudnienia jest ważnym 
czynnikiem kształtującym 
kondycję rynku pracy. 
Tym, którzy zatrudniają 
pracowników, pomaga 
rozwijać firmy, a urzędom 
lepiej wspierać swoich 
klientów. Na Pomorzu 
urzędy pracy uważnie 
obserwują potrzeby 
pracodawców i oferują im 
bezpłatne wsparcie na wielu 
płaszczyznach. 

WiEdZa O USłUGaCh dla 
PraCOdaWCóW Z POMOrZa 

W PiGUłCE

– Chcemy rozwijać współpracę i dialog ze 
środowiskiem pracodawców m.in. poprzez 
spotkania, które organizujemy wspólnie 
z powiatowymi urzędami pracy w całym re-
gionie. Pozwalają one pomorskim firmom 
uzyskać wiele praktycznych informacji 

o usługach służb zatrudnienia, które są dla 
nich przeznaczone – mówi Izabela Jezierska, 
dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy 
w Gdańsku. – Zapraszamy pracodawców 
z Pomorza do udziału w tych spotkaniach już 
we wrześniu. To okazja, żeby sprawdzić, jakie 
korzyści daje współpraca z urzędami pracy – 
podkreśla dyrektor WUP w Gdańsku.

ParTNErSkiE kONTakTy 
Z POMOrSkiMi firMaMi Są 

klUCZOWE

– Uważam, że urzędy pracy powinny wycho-
dzić z założenia, że pracodawcy pełnią jed-
ną z głównych ról na rynku pracy i tworzą 
go. Urzędy, w stosunku do nich oraz do osób 

TEksT: Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
zDJĘcIA: WUP w Gdańsku, UMWP, depositphotos
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poszukujących zatrudnienia, pełnią „rolę 
usługową” – mówi Arkadiusz Banach, dy-
rektor Powiatowego Urzędu Pracy w Sta-
rogardzie Gdańskim. – Ponadto staramy się 
być podmiotem wspierającym relacje po-
między głównymi animatorami rynku pracy, 
czyli osobami poszukującymi pracy oraz 
pracodawcami. Moim zdaniem to główny 
cel naszej działalności. 

Jak zauważa Arkadiusz Banach, dla urzędów 
„dobre relacje z pracodawcami są kluczowe”. 

– Dzięki temu czerpiemy wiedzę bezpośred-
nio od pracodawców. Im więcej mamy z nimi 

pozytywnych kontaktów, tym szybciej mo-
żemy reagować na tak dynamicznie zmie-
niającą się sytuację na rynku pracy – tłuma-
czy Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy 
w Starogardzie Gdańskim.

– Dlatego, wspólnie z naszymi partnerami 
z powiatowych urzędów pracy, chcemy roz-
mawiać na tematy, które są dla pracodawców 
ważne oraz wykorzystywać w naszej działal-
ności ich propozycje i sugestie – podkreśla 
Katarzyna Żmudzińska, wicedyrektor 
ds. rynku pracy WUP w Gdańsku. – Służą 
temu spotkania, podczas których specjaliści 
z urzędów pracy wyjaśniają pracodawcom, 

jak korzystać m.in. ze szkoleń oraz kursów 
finansowanych z Krajowego Funduszu Szko-
leniowego (dla pracowników i pracodaw-
ców), jak legalnie zatrudniać cudzoziemców, 
pozyskiwać kadrę do firmy oraz organizować 
staże i prace interwencyjne. Pracodawcy 
dowiedzą się również, jak korzystać z bonu 
zatrudnieniowego, zrefundować wyposaże-
nie miejsca pracy czy otrzymać bezpłatne 
wsparcie doradców zawodowych. 

PyTaNiE Na CZaCiE, TElEfON PO 
SPOTkaNiU 

Wydarzenia są realizowane w formule online, 
dzięki czemu każdy może w nich uczestni-
czyć z dowolnego miejsca. Podczas spotkań 
można zadawać pytania na czacie, co daje 
pracodawcom możliwość wyjaśnienia wąt-
pliwości oraz omówienia niejasnych kwestii. 

Ponadto po każdym spotkaniu można za-
dzwonić do pracowników powiatowego 
urzędu pracy, aby uzyskać kompleksowe 
informacje dotyczące swojej indywidualnej 
sytuacji czy dopytać o szczegóły. 

Więcej na temat spotkań „Urzędy pracy 
wspierają pomorskich pracodawców” na 
stronie: wup.gdansk.pl/pracodawca.

Wiadomości o pomorskim rynku pracy na 
www.porp.pl

mIeczysłAw sTruk
Marszałek Województwa Pomorskiego
Zależy nam na partnerskiej relacji z pracodawcami, bo dobra kondycja firm na Pomorzu oznacza rozwój regionu, 
a tym samym wysoką jakość życia naszych mieszkańców. Takie spotkania pomagają budować te kontakty 
i pokazują, że jako Samorząd jesteśmy otwarci na dialog. Chcemy, żeby województwo pomorskie przyciągało 
oraz zatrzymywało ludzi pomysłowych i zaangażowanych, specjalistów w swoich dziedzinach, którzy dzięki 
doświadczeniu i umiejętnościom poradzą sobie w różnych sytuacjach na rynku pracy. Dlatego wspieramy firmy 
w pozyskiwaniu kompetentnej kadry, co przekłada się na zapewnienie warunków do kształcenia i zdobywania 
nowych kompetencji, które odpowiadają wymogom rynku pracy i nowoczesnej gospodarki.

rOZWój POMOrZa ZalEży Od kONdyCji POMOrSkiCh firM
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5 trendów biurowych po pandemii

Nigdy wcześniej pracownicy nie mieli takiej swobo-
dy decydowania o tym gdzie i w jakich godzinach 
chcą wykonywać swoje służbowe obowiązki. Ta 
elastyczność stanowi wyzwanie dla pracodawców, 
którzy będą musieli zaoferować takie rozwiązania 
w biurze, żeby pracownicy chcieli do nich przycho-
dzić. Eksperci firmy doradczej CBRE wskazują na 5 
trendów biurowych, które warto wdrożyć już teraz, 
żeby przyciągnąć kadrę do wspólnej przestrzeni.

TEksT: Wit Miller
zDJĘcIe: materiały prasowe

Elastyczność na rynku pracy nie jest niczym nowym, jednak nigdy 
wcześniej nie pracowaliśmy zdalnie na taką skalę. Obnażone zostały 
wady ciągłego home office, związane m.in. z brakiem interakcji 
z innymi czy zachwianym work-life balance. Mimo to, wielu 
pracowników nie wróci na stałe do biura. A jak już się tam pojawią, 
będą oczekiwali takich udogodnień, których praca w domu nie 
oferuje. Chodzi m.in. o atrakcyjną przestrzeń do pracy wspólnej. 

TREND 1: WsPólNE PRZEsTRZENIE DO PRAcY

Biuro jako przestrzeń do wymiany myśli i wspólnych spotkań – to 
główne oczekiwanie pracowników, którzy po wielu miesiącach pracy 
zdalnej łakną kontaktu z innymi. Biuro powinno nie tylko oferować 
komfortową przestrzeń do pracy, ale też zapewniać miejsce do 
relaksu, gdzie można swobodnie porozmawiać z kolegami z zespołu. 
Jeżeli do tego dorzucimy wygodne sale konferencyjne, pokoje do 
pracy zespołowej czy atrakcyjną przestrzeń wspólną, gdzie mogą 
się spotkać wszyscy pracownicy, mamy pewność, że nasze biuro nie 
będzie świeciło pustkami.  

TrenD 2: BezPIeczeńsTwo

Bezpieczeństwo w miejscu pracy jeszcze nigdy nie było tak istotne. 
Biuro powinno spełniać normy BHP i maksymalnie ograniczać 
rozprzestrzenianie się wirusa. Podstawowe środki to m.in. regularna 
dezynfekcja, udostępnianie środków odkażających, maseczek 
i rękawiczek pracownikom czy odpowiednia odległość między 
biurkami. Te wszystkie elementy pełnią ważną rolę psychologiczną 
– dają bowiem pewność pracownikom, że ich pracodawca dba o ich 
bezpieczeństwo w czasie wykonywania pracy. 

TrenD 3: oBnIżAnIe PozIomu sTresu

W interesie pracodawców jest troska o zdrowie swoich pracowników – 
ich lepsza kondycja to mniej nieobecności w pracy. To tym istotniejsze, 
że pandemia odbiła się negatywnie na psychice i zdrowiu wielu osób. 
Dlatego właśnie nowoczesne biura powinny zachęcać do dbania 
o siebie. Pomysły są różne: od stref relaksu, zapewnienia dostępu 
do porad dietetycznych w miejscu pracy, programów zachęcających 
do ćwiczeń, zdrowych przekąsek dostępnych w dystrybutorach 
z żywnością, po zajęcia gimnastyczne w przerwie obiadowej. 

TREND 4: TEchNOlOGIA 

Pandemia uświadomiła firmom, jak ważne i potrzebne są biura 
wyposażone w najnowsze technologie.  Przede wszystkim, 
odpowiednie i nowoczesne systemy do telekonferencji pozwalają 
na integrację rozproszonych zespołów, a to aktualnie priorytet. 
Równie istotne są rozwiązania wspierające bezpieczeństwo 
i komfort pracowników. W najnowocześniejszych obiektach można 
m.in. zarezerwować godzinę przyjścia do biura, co pozwala uniknąć 
kolejek, bezdotykowo wjechać windą na wybrane piętro czy 
skorzystać z aplikacji, żeby zarezerwować salę konferencyjną na 
spotkanie z własnym zespołem czy klientem. 

TrenD 5: InDywIDuAlne PoDeJścIe

Każdy pracownik ma inne potrzeby i inne obawy związane 
z powrotem do biura. Dlatego firmy w miarę możliwości powinny 
postawić na indywidualne podejście. Warto najpierw poznać 
potrzeby i oczekiwania kadry, a następnie wypracować plan powrotu, 
który będzie optymalny dla wszystkich. Należy jasno określić tryb 
powrotu do biur, model pracy i planowane udogodnienia, które mogą 
wpłynąć m.in. na komfort pracy wspólnej.
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Bgk dOceNił rOlę 
wody, wodoru i węgla

Opracowana przez BGK inicjatywa 3W 
- woda, wodór, węgiel – zakłada ścisłą 
współpracę przedstawicieli biznesu i nauki, 
a także rządu i jego agend zaangażowa-
nych w rozwój zielonej energetyki w Polsce 
i przechodzenie do zeroemisyjności, w ra-
mach wdrażania założeń europejskiego 
zielonego ładu. Dlatego w inaugurujących 
go debatach wzięli udział przedstawiciele 
wszystkich tych środowisk.  

- W wielu kluczowych technologiach jeste-
śmy w okresie przejściowym. Czekamy na 
jasny sygnał od rządu jaki jest nasz cel, 
w jakim kierunku idziemy, na rozwój jakiej 
energii stawiamy i to nie w perspektywie 
kilku lat, a dziesięcioleci – podkreślał Woj-
ciech Myślecki, prezes Global Investment 
Corporation. - BGK jest bankiem misyjnym, 
który analizuje rozwój gospodarki w kon-
tekście ogólnoeuropejskim. Podejmując te-
mat trzech fundamentalnych zasobów bę-
dzie mógł przejąć inicjatywę i poprowadzić 
dyskusję we właściwym kierunku. Połączyć 
naukę z biznesem i przyczynić się do rozwo-
ju strategii energetycznej i technologicznej 
w zakresie 3W na kolejne lata – przekony-
wał dalej ekspert. 

NiE śPiMy

- Rząd, a szczególnie ministerstwo klima-
tu i środowiska, podejmuje wiele działań 
szczególnie jeśli chodzi o zasoby wody. 
Hiszpania retencjonuje 40 proc. wody opa-
dowej, a Polska zaledwie 5 proc. To pokazu-
je jak ogromna droga przed nami. Stąd poli-
tyka „Miasto z klimatem”, która przewiduje 
retencjonowanie wody w miastach. Duże 
środki przeznczone zostaną na odbeto-
nowanie aglomeracji – tłumaczył Ireneusz 
Zyska, sekretarz stanu, pełnomocnik rządu 
ds. odnawialnych źródeł energii. 

Nadzoruje on osobiście prace nad polską 
strategią wodorową. 

– Mam nadzieję, że w ciągu kilku tygodni 
Rada Ministrów przyjmie ten dokument, 
co pozwoli na rozwój wielu innowacyjnych 
projektów. Jesteśmy piątym na świecie 
i trzecim w Europie producentem wodoru, 
ale musimy przejść na jego bezemisyjne 
wytwarzanie. To już nie jest paliwo przy-
szłości. UE chce na rozwój technologii 
z nim związanych przeznaczyć miliardy 
euro, a my mamy szansę zostać ogromnym 

3W to zasoby, na których powinniśmy budować 
konkurencyjność polskiej gospodarki - mówili zgodnie 
uczestnicy i kongresu 3W, poświęconemu dążeniu do 
zrównoważonego rozwoju opartego o wodę, wodór 
i innowacyjne zastosowania węgla. kongres odbył się 
w ramach Forum Wizja Rozwoju w Gdyni. Jego gospodarzem 
i inicjatorem był Bank Gospodarstwa krajowego.

Bank 
Gospodarstwa 
krajowego to 
państwowy bank rozwoju 
– jedyna taka instytucja 
w Polsce. Bank aktywnie 
wspiera zrównoważony 
rozwój społeczno-gospodarczy 
kraju. Realizując strategiczne 
projekty rozwojowe, finansuje 
m.in. największe inwestycje 
infrastrukturalne, zwiększa 
dostęp Polaków do mieszkań 
oraz pobudza przedsiębiorczość 
polskich firm w kraju i za granicą. 
Jest inwestorem w funduszach, 
których aktywami zarządza 
Polski Fundusz Rozwoju. 
Pracownicy banku mają wysokie 
kompetencje w realizacji 
projektów służących rozwojowi 
kraju. Dbając o zrównoważony 
rozwój kraju, bank jest obecny 
w każdym regionie Polski. 
W 2018 r. rozpoczął ekspansję, 
otwierając przedstawicielstwa 
zagraniczne, które dziś działają 
już w Brukseli, Frankfurcie, 
Londynie i Amsterdamie. BGK 
ma unikalne doświadczenie 
w finansowaniu, inwestowaniu, 
udzielaniu poręczeń i gwarancji 
oraz dystrybucji funduszy 
unijnych. Odgrywa znaczącą rolę 
w realizacji Strategii na rzecz 
Odpowiedzialnego Rozwoju, która 
jest kluczowym dokumentem 
w polityce gospodarczej Polski. 
Podstawą działalności BGK 
jest odpowiedzialny, etyczny 
i zrównoważony biznes, dlatego 
bank podejmuje szereg inicjatyw 
promujących przedsiębiorczość, 
innowacje, ekologię i uczciwe 
traktowanie pracowników, 
partnerów i klientów.

TEksT: Dagmara Rybicka
zDJĘcIA: BGK
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beneficjentem tych środków - przekonywał 
Ireneusz Zyska. 

Przypominał, że w ubiegłym roku powołane 
zostało partnerstwo na rzecz rozwoju go-
spodarki wodorowej, w którym uczestniczy 
150 firm, w tym polskie i światowe koncer-
ny. Rząd chce także polskiego porozumie-
nia wodorowego, by skonsolidować dzia-
łania naszych producentów i naukowców. 
Tylko tak mogą liczyć na duże finansowa-
nie, w tym z funduszy europejskich. 

NiEZBędNy BiZNES

- Aby skutecznie realizować badania i roz-
wój, naukowcy muszą wiedzieć w jakich 
obszarach prowadzić prace. 3W bardzo 
dokładnie precyzuje trendy. Dlatego ten 
kongres odpowiada na nasze najważniej-
sze potrzeby – podkreślał Piotr Dardziński, 
prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz. 

- W naszej sieci badawczej odkrycia na-

ukowe zamieniamy na technologie jednak 
pod warunkiem, że mamy partnera biz-
nesowego. Bo my wiemy, jak wytworzyć 
grafen i dać mu różne zastosowania, ale 
nie wiemy jak go skutecznie sprzedać. Do 
tego potrzebujemy przedsiębiorców. Po-
trzebujemy także instytucji finansujących, 
bo i badania, i komercjalizacja to procesy 
kosztowne, wymagające długotrwałego 
wsparcia – tłumaczył Piotr Dardziński.

Jak podkreślał, w ciągu dwóch lat kierowa-
na przez niego sieć nawiązała współpracę 
z 300 przedsiębiorstwami, z czego połowa 
to debiutanci.

- 3W jest przyszłością gospodarki, która za-
czyna się teraz. My możemy ją kreować, bo 
mamy bardzo duży potencjał. Politechnika 
prowadzi aktywne badania we wszystkich 
tych trzech obszarach. Ale potrzebne nam 
jest wsparcie przy komercjalizacji, wska-
zówki czego potrzebuje biznes – wtórował 
prof. Michał Wieczorowski, prorektor Po-

litechniki Poznańskiej ds. rozwoju i współ-
pracy z gospodarką. 

CENa CZyNi CUda

Podczas drugiej z debat eksperci skon-
centrowali się na wyzwaniach jakie stoją 
przed ich firmami i branżami, szczególnie 
jeśli chodzi o technologie wytwarzania, 
magazynowania i przesyłania zielonego 
wodoru i naturalnie na opłacalności tych 
inwestycji.

- Zgadzam się, że zastosowanie wodoru 
w energetyce na masową skalę będzie 
przełomowe. Pytanie czy opłacalne. Oczy-
wiście biorąc pod uwagę czas zwrotu z in-
westycji, a raczej mówimy o okresie 20 niż 
10 lat. Ale tak samo jeszcze niedawno było 
z technologiami fotowoltaicznymi. Także 
w przypadku wodoru, gdy skala jego pro-
dukcji i przesyłu będzie odpowiednio duża, 
to koszty spadną. Ale to rząd powinien 
uruchomić koło zamachowe, które przy-
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spieszy ten proces – mówił Sławomir Hal-
bryt, prezes Sescom.

W opinii Mariana Krzemińskiego, doradcy 
prezesa PKO BP, rozwój produkcji zielone-
go wodoru musi być bezwzględnie skorelo-
wany z OZE, ponieważ wodór pozwala sta-
bilizować i magazynować tę energię. Jeśli 
ma zdecydowanie ograniczyć wykorzy-
stywanie paliw konwencjonalnych to klu-
czowa będzie jego skala akceptacji przez 
rynek. A popyt zwykle zależy od ceny. Dla-
tego to na jej obniżeniu wiele krajów kon-
centruje swoje programy wodorowe. 

CZaS i TEChNOlOGiE

Kolejny problem na jaki napotykają firmy, to 
sposób dostaw wodoru. Sieci przesyłowe to 
podstawa, jeśli energetyka oparta na nim 
ma się szybko rozwinąć i wkrótce zastąpić 
energię opartą na tradycyjnych zasobach. 

- Możliwość przesyłu wodoru w sieciach 
gazowych nie została jeszcze sprawdzona 
w Polsce w infrastrukturze dystrybucyj-
nej, choć z sukcesami robią to nasi za-
chodni sąsiedzi. Musimy wziąć pod uwagę 
wiek naszych sieci przesyłowych. Dlatego 
stworzyliśmy program i budujemy sieć, 
która pozwoli nam sprawdzić możliwość 
przesyłania gazu ziemnego z wodorem. 
Sprawdzimy dzięki niemu możliwości 
techniczne sieci przy domieszce wodoru 
do 23 proc. – tłumaczył Tomasz Jarmicki, 
dyrektor departamentu badań i innowacji 
w PGNiG.

TrZECiE W, CZyli WęGiEl

Oprócz wody i wodoru BGK chce postawić 
na węgiel. Nie chodzi tu jednak o czarną 
skałę, która emituje CO2 i zatruwa nasze 
powietrze, ale o węgiel jako pierwiastek. 
Bez węgla w zasadzie żaden organizm nie 

jest w stanie funkcjonować, a jego zasto-
sowanie jest olbrzymie. Taki węgiel wyko-
rzystuje się w budownictwie, medycynie, 
farmakologii, w przemyśle spożywczym 
i chemicznym. Na świecie już rozpoczęła 
się wielka konkurencja o to, kto będzie 
przodować w odkrywaniu nowych zasto-
sowań węgla i ich komercjalizacji. Bo tu, 
tak samo jak choćby w przypadku wodo-
ru, współpraca świata nauki i świata biz-
nesu jest niezbędna do tego, by odnieść 
sukces.

- Te debaty pokazały, że taki integra-
tor jak BGK jest niezbędny. Już udało się 
nam wymienić wiele myśli, pokazać pro-
blemy i globalne i poszczególnych firm, 
a to sprzyja późniejszym rozmowom B2B, 
nawiązywaniu relacji, nowym projektom. 
I o to właśnie nam chodzi – podsumował 
Radosław Kwiecień, członek zarządu Ban-
ku Gospodarstwa Krajowego
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Duży ruch w Porcie lotniczym Gdańsk

TEksT: Wit Miller
zDJĘcIe: Marcin Hellas

Ponad 360 tysięcy pasażerów obsłużył w sierpniu 
Port Lotniczy Gdańsk. To o połowę więcej niż w roku 
ubiegłym, a już tylko o ponad jedną trzecią mniej 
niż w rekordowym 2019 roku. W całym roku 2021 
z usług gdańskiego lotniska skorzystało już ponad 
milion pasażerów.  

Najwięcej osób przyleciało i odleciało z Gdańska w niedzielę 15 
sierpnia, w sumie 14 060 osób. Pasażerowie w sierpniu 2021 naj-
chętniej wybierali loty z Gdańska do Londynu (27 640 pasażerów), 
Oslo (22 276) i Sztokholmu (16 990). Dobrze rozwija się ruch czarte-
rowy. W sierpniu 2021 było ponad 235% więcej pasażerów w czar-
terach niż w roku ubiegłym. Startów i lądowań linii czarterowych 
było dwukrotnie więcej niż w 2020. Najwięcej turystów poleciało 
do Turcji, Grecji i Bułgarii. 

- Pękł nam pierwszy milion i idziemy po więcej. Zdajemy sobie oczy-
wiście sprawę z zagrożeń wynikających głównie z ryzyka rozprze-
strzenienia się czwartej fali Covid-19, ale mamy nadzieję, że skala 
zaszczepienia Polaków i Europejczyków nie zatrzyma ich w podróżo-
waniu – powiedział Tomasz Kloskowski, prezes Portu Lotniczego 
Gdańsk im. Lecha Wałęsy.  

Optymistycznie wyglądały także dane o Load Factor, czyli wy-
pełnieniu pasażerami pojedynczych samolotów. W sierpniu w linii 
Swiss do Zurychu było w każdym samolocie średnio ponad 90% za-
jętych miejsc. Podobne dane zanotowały linie lotnicze LOT w połą-
czeniach z grecką wyspą Kos, Ryanair w lotach do Dublina, a Wizz 
Air w rejsach do Barcelony i Alesund. 

Port Lotniczy Gdańsk ma w 2021 roku w siatce 91 połączeń, do 23 
państw (w tym do Polski), na 76 lotnisk, realizowane przez 8 prze-
woźników.

ryaNair: Aarhus, Alicante, Barcelona-Reus, Belfast, Bil-
lund, Birmingham, Bristol, Burgas, Chania/Kreta, Cork, Du-
blin, Edynburg, Goteborg, Hamburg, Kopenhaga, Korfu, Ki-
jów-Boryspol, Kraków, Leeds-Bradford, Londyn-Stansted, 
Malta, Manchester, Mediolan-Bergamo, Newcastle, Odessa, 
Oslo-Torp, Pafos, Paryż-Beauvais, Piza, Santorini, Sztok-
holm-Skavsta, Vaxjo, Walencja, Wiedeń, Wrocław, Zadar; 

WiZZ air: Aberdeen, Alesund, Baracelona El-Prat, Bergen, 
Billund, Bodo, Burgas, Charków, Doncaster-Sheffield, Do-
rtmund, Heraklion/Kreta, Goteborg, Edynburg, Eindhoven, 
Hamburg, Haugesung, Kolonia-Bonn, Kijów-Żulany, Kutaisi, 
Larnaka, Liverpool, Londyn-Gatwick, Londyn-Luton, Lwów, 
Malmo, Mediolan-Bergamo, Molde, Mykonos, Narwik, Ode-
ssa, Oslo-Gardermoen, Oslo-Torp, Paryż-Beauvais, Rejkia-
wik-Keflavik, Santorini, Split, Stavanger, Skelleftea, Sztok-
holm-Skavsta, Tromso, Trondheim, Turku; 

lOT: Burgas, Kraków, Lublin, Rodos, Rzeszów, Tirana, War-
szawa; 

klM: Amsterdam 

SaS: Kopenhaga 

lUfThaNSa: Frankfurt, Monachium 

EUrOWiNGS: Dusseldorf

SWiSS: Zurych

Siatka połączeń 2021 
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Nowe zastosowanie biomasy

TEksT: PG
zDJĘcIe: materiały prasowe

Kosmetyki naturalne na bazie 
ekstraktów z wytłoków z mar-
chwi czy bioplastiki z resztek 
ziemniaczanych – między innymi 
takie mogą być zastosowania 
biomasy, do tej pory uważanej za 
bezużyteczny odpad. Badania na 
ten temat prowadzą naukowcy 
z Politechniki Gdańskiej. 

Politechnika Gdańska była jednym z uczest-
ników projektu badawczego „BioBIGG: 
Bioekonomia w Obszarze Południowego 
Bałtyku: Innowacje oparte na wykorzysta-
niu biomasy i rozwoju terenów zielonych”. 
Kierownikiem projektu z ramienia Wydziału 
Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa 
był prof. Dariusz Mikielewicz z Instytutu 
Energii, prorektor ds. rozwoju i organizacji.

– Celem projektu jest włączenie dotychczas 
niewykorzystanych i nowych zasobów bio-
masy, w szczególności odpadów z łańcucha 
przetwórstwa spożywczego, takich jak pro-
dukcja zbóż (słomy), cukru, warzyw, drewna 
oraz przemysłu przetwórczego. Produkty te 
mogą być przetworzone do szeregu produk-
tów spożywczych lub niespożywczych, po-
prawiających wykorzystanie biomasy, która 
bezpowrotnie byłaby stracona – zaznaczył 
prof. Dariusz Mikielewicz. 

Efektami projektu są opracowania doty-
czące możliwego wykorzystania biomasy, 
postrzeganej dotychczas jako odpad. Te-
maty, które opracowała grupa z Instytutu 
Energii, to m.in.: nowy sposób wykorzy-
stania młóta przez małe lokalne browary, 
którego efektem mógłby być niskoalkoho-
lowy odżywczy napój z dużą zawartością 
błonnika i białka roślinnego; produkcja 
kosmetyków naturalnych na bazie eks-
traktów z wytłoków z marchwi; sposób na 

zagospodarowanie podłoża popieczarko-
wego, produkcja bioplastików z odpadów 
ziemniaczanych oraz analiza możliwości 
zagospodarowania nadmorskich łąk sol-
nych pod kątem ich innowacyjnego wdra-
żania skutkującego rozwojem biogospo-
darki w Polsce.

Projekt BioBIGG określił, wskazał i przy-
gotował najbardziej innowacyjne i ekono-
micznie atrakcyjne możliwości pilotażowe 
i inwestycje, widziane w perspektywie 
transgranicznej.

BioBIGG tworzył również działania wspiera-
jące małe i średnie przedsiębiorstwa, które 
mają zaspokoić ich potrzeby. Jak podkreślił 
profesor Mikielewicz, z jednej strony ob-
serwuje się coraz większe zainteresowanie 
małych i średnich przedsiębiorstw bioeko-
nomią i produktami uzyskanymi na bazie 
konwersji biomasy. Z drugiej – wielu z nich 
brakuje wiedzy na temat bioekonomii i kon-
kretnych rozwiązań, duża część nie posiada 
też zdolności innowacyjnych.

Przypomnijmy, że bioekonomia to produk-
cja i wykorzystanie zasobów biologicz-
nych, innowacyjne procesy biologiczne 

i zasady zapewniające produkcję w zrów-
noważony sposób, a także produkty prze-
mysłowe i energetyczne. Tym samym bio-
ekonomia może być opisana jako kolejna 
fala rozwoju gospodarczego, kształtująca 
społeczeństwo po epoce paliw kopalnych, 
w którym wprowadzane są nowe materiały 
i produkty z biomasy. Na tym tle bioeko-
nomia i jej zasoby biologiczne stanowią 
unikalną platformę dla innowacji i możli-
wości biznesowych. W wielu krajach małe 
i średnie przedsiębiorstwa są kluczowymi 
instytucjami wpływającymi na innowacje 
na bazie biomasy. 

Wszyscy partnerzy projektu mają duży 
udział w rolnictwie, a w obszarach miej-
skich i aglomeracjach znajdują się zakłady 
produkcji żywności i zakłady chemiczne. 
Podczas realizacji projektu BioBIGG, ze-
spół przeprowadził szereg wizyt studyj-
nych w przedsiębiorstwach przetwarzają-
cych szeroko pojętą biomasę, takich jak: 
Warmińskie Zakłady Przetwórstwa Owo-
cowo-Warzywnego w Kwidzynie; Browar 
Kaszubski w Bytowie; Zakład Pieczarki 
Mazurskie Fedor w Użrankach; Cukrownia 
w Malborku, Tartak Sylvadrewno w Wielu 
czy Biogazownia w Mełnie.
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System diagnostyczny 
uprzedzający awarię tramwaju

Awaria jednego tramwaju może sparaliżować ruch 
w mieście na długi czas, a do tego może wiązać 
się koniecznością kosztownego remontu i unie-
ruchomieniem pojazdu nawet na kilka tygodni. 
Naukowcy z Politechniki Gdańskiej pracują nad 
wdrożeniem systemu diagnostycznego tramwajów, 
który pozwoli uniknąć awarii. Ma to być pierwszy 
tak rozbudowany system tego typu w kraju.

TEksT: PG
zDJĘcIe: Artur Andrzej

Maszyny działają do momentu, gdy ich podzespoły zaczną ulegać 
stopniowemu zniszczeniu. Tracą one wówczas swoje parametry pra-
cy, co ostatecznie prowadzi do awarii. W przypadku tramwaju pojazd 
po prostu zatrzymuje się i nie może funkcjonować.

– Naszą intencją jest wpięcie się do systemu, obserwowanie wybra-
nych parametrów pracy tramwaju po to, żeby dostrzec niepokojące 
zmiany ich wartości i ostrzec przed zbliżająca się awarią. Chcielibyśmy 
z wyprzedzeniem wskazywać momenty, w których maszyna powinna 
przejść serwis lub naprawę - mówi dr inż. Jacek Czyżewicz z Instytutu 
Mechaniki i Konstrukcji Maszyn na Wydziale Inżynierii Mechanicz-
nej i Okrętownictwa PG.

Nieprzewidziane zatrzymanie tramwaju i natychmiastowa koniecz-
ność remontowania zawsze są bardzo drogie, trwają długo i zdarza-
ją się w nieodpowiednim momencie. Znacznie tańsza jest naprawa 
podzespołu przed jego awarią. 

By stworzyć system diagnostyki tramwaju, zespół z Politechniki 
Gdańskiej wykorzystuje platformę telematyczną XTrack. Projekt jest 

prowadzony we współpracy ze spółką Gdańskie Autobusy i Tramwa-
je. Zespół z naszej uczelni pracuje nad systemem diagnostyki na po-
jazdach N8C, czyli tzw. dortmundach, używanych tramwajach spro-
wadzonych z Niemiec, które w Polsce są modernizowane.

– Na tramwaju nr 1176 umieściliśmy nasz system. Opiera się on na XT4, 
a oprócz tego poprowadzona jest główna magistrala CAN. Na niej 
znajdują się koncentratory, których w naszym tramwaju umieściliśmy 
sześć. Wszystkie są skomunikowane ze sobą oraz z centralną jednost-
ką, która poprzez sieć GSM wysyła na bieżąco do dyspozytora ruchu 
odpowiednio skonfigurowane raporty, m. in. pokazujące ostrzeżenia 
o nieprawidłowościach – tłumaczy dr inż. Jacek Czyżewicz.

Do każdego koncentratora naukowcy podpięli szereg czujników 
monitorujących różne podzespoły, w tym m.in. czujniki temperatur, 
osiadania zawieszenia czy ciśnienia hydraulicznego w hamulcach. 
Łącznie w tramwaju zainstalowano około 50 czujników. I tak np. 
czujnik przemieszczenia śledzi wysokość zawieszenia w tramwa-
ju, a dzięki pomiarom można będzie przewidzieć za ile kilometrów 
tramwaj powinien zjechać z toru na przegląd lub regulację elemen-
tów zawieszenia.

Jak podkreślają naukowcy, to pierwszy tak rozbudowany system 
diagnostyczny tramwaju w Polsce. Tak rozbudowanych systemów 
diagnostycznych nie mają też tramwaje nowszej konstrukcji. Pro-
jekt, w ramach którego wdrożono system w tramwaju nr 1176,prze-
prowadzono w ramach programu e-Pionier, realizowanego przez 
spółkę celową PG Excento. W planach jest założenie spółki spin-
off z udziałem PG.

System diagnostyczny ostrzegający przed awarią tramwaju składa się z 50 czujników. 
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Vivat Metropolia! Sto lat! 
10 urodziny OmGGs na 

kongresie Smart Metropolia 
TEksT: OMGGS
zDJĘcIe: materiały prasowe

Życzenia, gratulacje i toasty - nawet po kaszubsku! Kongres Smart Me-
tropolia 2021 zbiegł się z 10 rocznicą powołania Obszaru Metropolital-
nego Gdańsk-Gdynia-Sopot. Zwieńczeniem gali był urodzinowy tort.

Były toasty - „Sto lat”, po łacinie „Vivat 
Metropolia!” (Piotr Stepnowski, rektor 
UG), a nawet po kaszubsku „Në!” (Ryszard 
Kalkowski, wójt gminy Szemud). Życzenia 
składali m.in. Danuta Janczarek, sekretarz 
miasta Gdańska, Magdalena Adamowicz, 
wdowa po prezydencie Pawle Adamowi-
czu, marszałek pomorski Mieczysław Struk 
i wielu innych przyjaciół OMGGS.

Refleksjami dotyczącymi współpracy po-
dzielili się samorządowcy i członkowie 
wspierający. 

Wojciech Szczurek, wiceprezes Rady 
OMGGS, prezydent Gdyni

- Świętujemy 10 lat współpracy! Doświadcze-
nia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii 
pokazały, że do tworzenia związku metropo-
litalnego potrzebna jest zmiana myślenia.

Bogusława Engelbrecht, wójt gminy Linia

- OMGGS to wspaniała platforma doświad-
czeń. W 2017 r. gmina Linia została dotknięta 

nawałnicą. Pierwszym samorządowcem, któ-
ry do mnie zadzwonił był Paweł Adamowicz. 
Zaproponował pomoc. Tu zaistniała ta więź, 
współpraca. Życzę sukcesów! Cieszę się, że 
jestem w metropolii!

Andrzej Bojanowski, prezes Związku Miast 
i Gmin Morskich.

- W przyszłość powinniśmy patrzeć w tym 
samym kierunku - rywalizować, uczyć się, 
przekazywać sobie swoje na lepsze do-
świadczenia.

Teraz przygotowujemy się do nowej per-
spektywy unijnej z pakietem kolejnych 
inwestycji dla mieszkańców - dodał Michał 
Glaser, prezes zarządu OMGGS. - Lobbuje-
my i staramy się o uchwalenie ustawy me-
tropolitalnej dla Pomorza, dzięki której zy-
skalibyśmy nie tylko dodatkowe fundusze, 

ale także narzędzia prawne do sprawnej 
współpracy między samorządami.

Od 10 lat działamy dla mieszkańców me-
tropolii w takich obszarach jak: transport 
publiczny, rynek pracy, integracja migran-
tów, kultura i promocja zdrowia, rozwój 
lokalnych przedsiębiorstw, ochrona śro-
dowiska. W ramach funduszy europejskich 
realizujemy dla mieszkańców metropolii 
ponad 180 projektów.

Realne korzyści z tej współpracy: to kilo-
metry ścieżek rowerowych i nowe trasy 
tramwajowe, nowe tramwaje i trolejbusy, 
kilkanaście zrewitalizowanych dzielnic, 
wyremontowane budynki oświaty i budyn-
ki mieszkalne, nowe miejsca pracy, to tak-
że przedsiębiorstwa społeczne, w których 
pracownikami są przede wszystkim osoby 
wykluczone.



Na inwestycyjnej mapie gminy Żukowo dzieje się 
bardzo dużo. Zadania o wartości kilkunastu milionów 
złotych przeplatają się z tymi mniejszymi, choć też 

niezbędnymi z punktu widzenia Mieszkańców gminy. 
Liczba Mieszkańców gminy Żukowo rośnie w ogrom-
nym tempie. Z każdym rokiem setki kolejnych osób 
meldują się w tutejszym urzędzie. W samym tylko 

2020r. przybyło 1082 
osób zameldowanych 

na pobyt stały lub 
czasowy w gminie 

Żukowo. Ogromnemu 
przyrostowi towarzy-

szą ogromne potrzeby, 
również w zakresie 

oświaty. 

Rozumiejący swoją rolę 
samorząd jest „firmą 
usługową”, która chce 
i potrafi zaspokajać 
potrzeby mieszkańców. 
Tak służbę i znaczenie 
swojej funkcji widzi Le-
szek Sarnowski Starosta 
Sztumski, który pomimo 
wielu kontrowersji nie 

zawahał się objąć urzędu z pełnym „dobrodziejstwem 
inwentarza” po odwołanej poprzedniczce. Jak sam 
przyznaje dziś nie ma czasu, aby odwlekać inwestycje. 
Są dla powiatu koniecznością i jednocześnie oknem 
na świat dla regionu, który od lat powinien urzekać tak 
biznesowo, jak i turystycznie.

Duże InwesTycJe 
w GmInIe żukowo

iędzynarodowa wymiana doświadczeń będzie jednym z głównych tematów V kra-
jowego kongresu Sekretarzy, organizowanego przez Fundację Rozwoju Demokra-
cji lokalnej im. Jerzego Regulskiego oraz krajową Radę Forów Sekretarzy JST.
kongres odbędzie się 28 i 29 września br. w hotelu Marriott***** w Warszawie 

oraz w wersji online. Bloki tematyczne podzieliliśmy na cztery moduły - ,,Zarządzanie za-
sobami ludzkimi i administracją”, ,,Otwarty i przejrzysty urząd”, ,,Zarządzanie rozwojem 
lokalnym” oraz ,,Realizacja obowiązków uchwałodawczych – najważniejsze aspekty”. 

sAmorząD 
JesT „fIrmą usłuGową”

Sam
orząd
m

Doświadczenia 
walki 

z COViD-19
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Rozumiejący swoją rolę sa-
morząd jest „firmą usługową”, 
która chce i potrafi zaspoka-
jać potrzeby mieszkańców. 
Tak służbę i znaczenie swojej 
funkcji widzi leszek Sarnow-
ski Starosta Sztumski, który 
pomimo wielu kontrowersji 
nie zawahał się objąć urzędu 
z pełnym „dobrodziejstwem 
inwentarza” po odwołanej 
poprzedniczce. Jak sam przy-
znaje dziś nie ma czasu, aby 
odwlekać inwestycje. Są dla 
powiatu koniecznością i jed-
nocześnie oknem na świat dla 
regionu, który od lat powinien 
urzekać tak biznesowo, jak 
i turystycznie.

TEksT: Dagmara Rybicka
zDJĘcIA: Powiat sztumski

iezbyt często się zdarza 
by w trakcie kadencji 
zmieniano władze powia-
tu, tak jak stało się w po-

wiecie sztumskim.

To prawda mówimy o wyjątkowej sytuacji, 
na którą dotychczasowy starosta Sylwia 
Celmer sama „zapracowała”. W koalicji, 
która powołała starostę zaczęło iskrzyć już 
w ubiegłym roku, kiedy Rada Powiatu na 
wniosek PiS uchwaliła Karta Praw Rodziny, 
firmowaną przez ortodoksyjne stowarzysze-
nie Ordo Iuris. Przyjęto ją w lutym zeszłego 

roku, a we wrześniu, na nasz wniosek i przy 
wsparciu części rządzącej koalicji, uchylo-
no. Wstyd pozostał, ale część koalicjantów 
szukała porozumienia z opozycją i w koń-
cu po wielu rozmowach i negocjacjach 30 
maja tego roku udało się odwołać starostę 
i zmienić układ sił, a ja w imieniu nowej ko-
alicji zostałem wybrany starostą. To co się 
stało, jest dowodem działania ponad po-
działami, bo radni nowej koalicji rządzącej 
pochodzą z różnych ugrupowań. Łączą nas 
dwie kwestie - niezgoda z tym, co do tej pory 
było i zgoda co do tego co trzeba zrobić, by 
ten powiat bardziej zintegrować i by mógł 
się normalnie rozwijać. To, tak na gorąco, 
cztery najistotniejsze kwestie: uzdrowie-
nie sytuacji personalno – kompetencyjnej 

w starostwie, integracja powiatu w oparciu 
o wszystkie gminy w tym także nawiązanie 
współpracy z samorządem wojewódzkim, 
której do tej pory nie było, kontynuacja mo-
dernizacji infrastruktury drogowej, wresz-
cie bardziej efektywna promocja powiatu.

Jak ocenia Pan sytuację w starostwie po 
odwołaniu Sylwii Celmer? Co spadło na 
Pana barki?

Nie wyglądało to niestety najlepiej. Ze sta-
rostwa odeszło wielu cenionych pracowni-
ków i to pełniących kierownicze funkcje, na 
czele z panią skarbnik. Stosunki między-
ludzkie były fatalne, a wielu urzędników 
ze strachem przychodziło do pracy, było 

najważniejsze jest 
zasPokajać POTrzeBy 

mieszkańców

N
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deprecjonowanych i w efekcie odchodzili 
z pracy. Starosta ingerowała w politykę ka-
drową w jednostkach podległych, decydu-
jąc kogo można, a kogo nie można zatrud-
nić. Owszem zdobywano środki zewnętrzne 
na inwestycje drogowe, ale z niewiadomych 
powodów nie ogłaszano przetargów na ich 
wykonanie i na koniec czerwca budżet in-
westycyjny powiatu był wykonany na pozio-
mie 0,28%, a miliony na koncie czekały nie 
wiadomo na co. Spotkałem się z wieloma 
przypadkami niegospodarności, jak choćby 
zatrudnianie znajomych kancelarii praw-
nych, mimo że radca prawny był na etacie, 
a skarbnikowi do pomocy trzeba było za-
trudnić osoby z zewnątrz. I sprawa najważ-
niejsza polegająca na łamaniu prawa. 

Czego dotyczy?

Chodzi kuriozalną decyzję dotyczącą wy-
rażenia zgody przez starostę na odlesienie 
jednej z działek w rejonie Nowej Wsi dla 
partyjnych kolegów oraz pozwolenie na 
przetwarzanie tam odpadów. Decyzje te 
podjęto na dwa dni przed sesją Rady Powia-
tu, na której miał być głosowany wniosek 
o odwołanie starosty. Nie uwzględniono 
odmiennego zdania szefa Wydziału Ochro-
ny Środowiska, Nadleśnictwa oraz miasta 
i gminy Sztum. Dlatego wystąpiłem do 
Samorządowego Kolegium Odwoławcze-
go o wszczęcie postępowania w sprawie 
stwierdzenia nieważności tych decyzji. Po-
nadto złożyłem w Prokuraturze Rejonowej 
w Kwidzynie zawiadomienie o podejrzeniu 
popełnienia przestępstwa przekroczenia 
uprawnień przez starostę. Kilka dni później 
przyszli do mnie oburzeni mieszkańcy No-
wej Wsi, by protestować przeciwko decyzji 
poprzedniej starosty, więc moja działa-
nie ich nieco uspokoiło. Dziś sukcesyw-
nie uzdrawiana jest sytuacja personalna 
w urzędzie, łącznie z tym, że na stanowisko 
skarbnika wróciła pani Lucyna Bednarska, 
która rok temu odeszła.

Jak dziś wygląda realizacja planów inwe-
stycyjnych? Na jakim etapie jesteście Pań-
stwo z poszczególnymi działaniami?

Od pierwszych dni mojego urzędowania 
podjęliśmy zdecydowane kroki by przede 
wszystkim przyspieszyć inwestycje. Ru-
szyło w końcu największe powiatowe 

przedsięwzięcie, czyli droga z Dzierzgonia 
do Żuławki Sztumskiej, która będzie nas 
kosztować ponad 14 mln zł, a połowa tej 
kwoty pochodzi z rządowej rezerwy sub-
wencji ogólnej. Ta inwestycja mogła ruszyć 
już kilka miesięcy temu, ale z niewiado-
mych przyczyn tak się nie stało. Z pienię-
dzy uzyskanych od firm, które budowały 
wiatraki, sukcesywnie niemal w każdej 
gminie naprawiamy zniszczone drogi. Roz-
poczęła się w końcu przebudowa ulicy Reja 
w Sztumie, a za chwilę ruszy remont drogi 
Postolin-Pułkowice czy przepustu w Stąż-
kach. Jeszcze w tym roku chcemy zrobić 
ulicę Kościuszki w Dzierzgoniu i Królowej 
Jadwigi w Sztumie. W sumie na inwestycje 
mamy do wydanie ponad 25 mln zł i gdyby 
nie opieszałość poprzednich władz sporo 
byłoby już zrobione. Organizujemy także 
przetargi na dokumentację techniczną 
dróg, których do tej pory nie było w pla-
nach modernizacyjnych, a które wymagają 
pilnej interwencji i na ten cel wydzieliliśmy 
w budżecie odrębną kwotę. Również zależy 
nam na gotowości do kolejnych konkursów 
na drogowe inwestycje. W pierwszej kolej-
ności będziemy starali się naprawiać drogi 
ze środków zewnętrznych - rządowych, re-
gionalnych czy gminnych, wspartych oczy-
wiście naszymi środkami. Dzięki poprawie 
relacji z Urzędem Marszałkowskim udało 
się ruszyć z wyczekiwaną modernizacją 
drogi wojewódzkiej ze Sztumu do Białej 
Góry, lobbujemy także u Marszałka w spra-
wie remontu drogi 515 przebiegającej przez 
Dzierzgoń w stronę Starego Dzierzgonia, 
a także drogi z Białej Góry do Piekła.

Co już udało się zaplanować na najbliż-
sze lata i dlaczego jest to tak istotne dla 
powiatu?

Przyszłoroczny budżet zostanie dopiero 
opracowany, ale jestem przekonany, że jego 
ważną częścią staną się inwestycje drogo-
we i wszystkie te usprawniające funkcjo-
nowanie powiatu. Najbliższe lata upłyną 
pod znakiem kontynuacji w zakresie mo-
dernizacji dróg, ponieważ ich słaba jakość 
stanowi utrudnienie – rozumiejący swoją 
rolę samorząd jest „firmą usługową”, która 
chce i potrafi zaspokajać potrzeby właśnie 
mieszkańców. Dlatego do funduszu dróg 
samorządowych zgłosiliśmy kilka odcin-
ków naszych dróg (Gronajny, Nowe Minięta, 

Szropy-Jurkowice). Zadeklarowaliśmy na-
sze propozycje do Polskiego Ładu – bardzo 
ważną drogę z Mikołajek Pomorskich do 
Dzierzgonia, budowę Domu Samotnej Mat-
ki w Kołozębiu, a także rozbudowę Zespołu 
Szkół w Barlewiczkach o nowoczesną bazę 
gastronomiczną i infrastrukturę sportową. 
W najbliższych tygodniach ze wszystkimi 
gminami powiatu podpiszemy porozumie-
nie dotyczące harmonogramu moderniza-
cji infrastruktury drogowej, a także innych 
wspólnych działań w kwestii ochrony dzie-
dzictwa kulturowego, wspólnej promocji 
czy choćby zimowego utrzymania dróg, 
odkrzaczania, etc. Wspólnie z burmistrza-
mi i wójtami zdecydujemy, które z naszych 
dróg wymagają pilnej interwencji, a które 
mogą poczekać. Zaniedbania są tu wielo-
letnie, ale mam też wstępne deklaracje, że 
niektóre drogi powiatowe szczególnie takie, 
które nie mają charakteru powiatowego po 
wyremontowaniu przejmą gminy. Jeszcze 
w tym roku zamierzamy zorganizować, przy 
współpracy z Urzędem Marszałkowskim 
debatę oświatową poprzedzoną audytem 
naszych placówek, by zarówno zdiagnozo-
wać obecną sytuację (już wiemy, że nienaj-
lepszą), jak i nakreślić priorytety i perspek-
tywy rozwojowe. Jeśli uda nam się pozyskać 
środki zewnętrzne, to przy  współpracy 
z gminami, chcielibyśmy  przymierzyć się 
do budowy w Sztumie basenu.

Od ponad dziesięciu lat jest Pan redaktorem 
naczelnym kwartalnika społeczno-kultural-
nego Dolnego Powiśla i Żuław „Prowincja”, 
Czy objęcie funkcji starosty oznacza koniec 
tego wyjątkowego wydawnictwa?

Absolutnie nie. To moja aktywność spo-
łeczna, którą realizowałem pracując za-
równo jako dyrektor departamentu kul-
tury w Elblągu, kierując Towarzystwem 
Inwestycyjnym w Dzierzgoniu czy pro-
mocją w Kwidzynie. Do tej pory mi to nie 
przeszkadzało i mam nadzieję, że tak bę-
dzie nadal. To poza działalnością samorzą-
dową moja druga pasja i relaks. A widząc 
w oczach autorów i czytelników radość 
z wydania kolejnego numeru czy kolejnej 
książki, nie mogę ich zawieść, choć wiem, 
że doba ma tylko 24 godziny. Poza tym to 
także doskonała promocja nie tylko po-
wiatu sztumskiego, ale całego subregionu 
powiślańsko-żuławskiego.
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Tydzień temu rywalizowali tu młodzi miłośnicy sportów wodnych 
w klasie Optymist, organizowanych przez Żuławski Ośrodek 
Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich. Wśród nich nie brakowało 
reprezentantów Szkółki Żeglarskiej Marina Błotnik. Stawkę uzupełnili 
żeglarze z Tolkmicka, Gdyni i Kolbud. Uczestnicy regat rywalizowali 
w dwóch kategoriach z podziałem na płeć i wiek (do 9 lat i open). 
Znakomicie zaprezentowała się w nich zawodniczka z Marina Błotnik, 
która okazała się bezkonkurencyjna w swojej kategorii.

Jestem dumny, że w tak doborowym i doświadczonym towarzystwie 
tak dobrze zaprezentowała się Kinga Tomaszewska z Wocław, 
która okazała się najlepsza w kategorii open. Cieszy mnie także 
frekwencja. Działamy tak naprawdę od dwóch lat, a nasi zawodnicy 
nabyli już takiego doświadczenia, że potrafią swobodnie konkurować 
z żeglarzami tak dużych klubów jak chociażby Opti Gdynia – mówi 
nam Łukasz Żarna, dyrektor Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu.

W miniony weekend na wodach w Błotniku można było podziwiać 
też smoki. Mowa oczywiście o osadach, które rywalizowały w IV 
Żuławskich Regatach Smoczych Łodzi. Wyścigi smoczych łodzi to 
niezwykle widowiskowe zawody, które są emocjonujące zarówno dla 
samych startujących, jaki i dla publiczności. 

W tym roku w imprezie uczestniczyło blisko 400 osób, a wśród 
nich byli również reprezentanci Litwy. Cieszę się, że zawody mają 
aż tak duży rozgłos, że słychać o nich poza granicami naszego 
kraju. Być może wyścigu smoczych łodzi staną się zawodami 
międzynarodowymi i będziemy mieli przyjemność gościć w Błotniku 
znacznie więcej zagranicznych osad, co jeszcze bardziej podniosłoby 
prestiż naszej przystani – podkreśla wójt Janusz Goliński.

Za rok odbędą się jubileuszowe regaty smoczych łodzi, na które już 
teraz serdecznie zapraszają organizatorzy, informując jednocześnie 
że przyszłoroczna impreza odbywać się będzie dwa dni.

Przy okazji przypominamy, że trwa plebiscyt XXV edycji 
Ogólnopolskiego Otwartego Konkursu „Modernizacja Roku 
& Budowa XXI wieku”, w którym do finału dostała się marina 
w Błotnik. Głosowanie zakończy się 22 września. Głosować można 
na stronie: https://www.modernizacjaroku.org.pl/pl/edition/2262/
object/2345/przystan-zeglarska-w-blotniku

Smoki 
opanowały 
Błotnik

Marina w Błotniku na pewno nie należy do cichych 
miejsc na końcu świata. To nieustannie tętniące 
życiem miejsce, które regularnie przyciąga miłośni-
ków sportów wodnych. 

TEksT: UG Cedry Wielkie
zDJĘcIe: UG Cedry Wielkie
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Kluczowymi elementami rozkwitu są dobra 
komunikacja i nowe inwestycje, dlatego 
władze nie ustają w staraniach zmierzają-
cych do poprawy warunków i niezmiennie 
ubiegają się o obwodnicę i o szybki remont 
biegnącej przez miasto niedokończonej 
drogi krajowej 22 jak również o pozyska-
nie nowych terenów niezbędnych pod in-
westycje komunalne oraz przemysłowe. 
Zagadnienia te sygnalizują zarówno wła-
dzom centralnym, regionalnym i pomor-
skim posłom.

- Wciąż mamy nadzieję na ich przychyl-
ność i zrozumienie faktu, że województwo 
pomorskie ma niebywały skarb w postaci 
największego gotyckiego ceglanego zam-
ku na świecie, wpisanego na światową Li-
stę Światowego Dziedzictwa Kultury UNE-
SCO - atut ten warto wykorzystać – mówi 
Jan Tadeusz Wilk Zastępca Burmistrza 
Miasta Malborka. 

Atrakcyjność warowni i jego otocznie już 
wkrótce podniosą modernizowane obec-
nie bulwary nad Nogatem oraz aktualnie 

budowany, duży, nowoczesny plac zabaw 
w sąsiedztwie zamku. Wartość zadania 
przekracza 12 mln zł. Zakończenie prac 
planowane jest na czerwiec 2022 r. Bul-
wary stworzą niezwykle ciekawą i przycią-
gającą przestrzeń do spacerów, rekreacji 
i odpoczynku zarówno dla turystów jak 
i mieszkańców. Miasto zyska nowe oblicze, 
w którym królować będzie rzeka.

Malbork – przyszłość tworzymy 
w oparciu o tradycję  

TEksT: UM Malbork
zDJĘcIA: UM Malbork

Malbork to miasto z historią i tra-
dycjami ale również z ambicjami na 

rozwój i lepszą przyszłość.
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Takie spotkanie odbyło się 26 sierpnia 2021 r. w szczególnym miej-
scu - Hotelu Malbork by DeSilva, który jest nowo otwartym cztero-
gwiazdkowym lokalem z niezwykle ciekawą ofertą. Możliwości, jakie 
ten obiekt posiada, przedstawiła właścicielka Pani Maria Prior-No-
wak. Są one atrakcyjne nie tylko dla gości, ale także dla lokalnych 
firm. Prowadzenie kuchni powierzono osobie, która przybyła aż 
z Brazylii. Doskonałe menu z pewnością przyciągnie nie tylko wielu 
chętnych koneserów, ale także amatorów dobrej kuchni.

Wśród zaproszonych gości byli zastępcy burmistrza Jan Tadeusz 
Wilk oraz Józef Barnaś, właściciele - inwestorzy hotelu, przedstawi-
ciel czasopisma Express Biznesu oraz Edyta Suchcicka z Wydziału 
Rozwoju i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Malborka.

Podczas spotkania wręczono akt powołania dla nowego członka 
Rady, którym jest Pan Tomasz Ganczewski - Dyrektor Zarządzający, 
Członek Zarządu firmy Sunparadise Sp. z o.o. w Malborku. 

Ważnym punktem obrad było przedstawienie dwóch aktualnie 
procedowanych Miejscowych Planów Zagospodarowania Prze-
strzennego dla fragmentu Centrum miasta Malborka (Pemal) oraz 

fragmentu Centrum miasta Malborka (Szkoła Podstawowa nr 9). 
MPZP są ważnym dokumentem, mającym istotny wpływ na rozwój 
gospodarczy miasta, dlatego też w spotkaniach Rady przedstawia-
ne są aktualne etapy ich realizacji. Dzięki temu przedsiębiorcy mogą 
zgłaszać  wnioski do ewentualnych zmian i mieć realny wpływ na ich 
ostateczny kształt. Kolejna informacja dotyczyła rozpoczynającego 
się procesu zmian Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospoda-
rowania Przestrzennego i potrzeby analizy przestrzeni do inwestycji 
w odnawialne źródła energii w Malborku.

Spotkanie było również doskonałą okazją do omówienia bieżących 
projektów Rady Gospodarczej i etapów ich przygotowań - coroczne-
go święta przedsiębiorców czyli Gali Malborski Mistrz Biznesu 2020 
oraz  montażu miniatury zamku w centrum miasta. To właśnie człon-
kowie Rady są głównymi fundatorami budowli będącej odzwiercie-
dleniem warowni z 1938 r. w skali 1:30. Inwestycja wzbudza duże 
zainteresowanie w mieście, wszyscy z ciekawością wypatrują jej 
zakończenia. Warto jednak cierpliwie poczekać na efekt końcowy, 
który będzie spektakularny.

Wiele czasu poświęcono na omówienie aktualnej sytuacji gospo-
darczej w kraju, w województwie pomorskim, a także na lokalnym 
rynku. Przedstawiono między innymi formy pomocy dla firm, działań 
Sztabu Pomorskich Przedsiębiorców oraz finansowanie inwestycji 
samorządowych ze środków Polskiego Ładu.

Dyskusja dotyczyła także funkcjonowania lokalnych parkingów 
i opłat parkingowych. Propozycja samorządu dotycząca zmiany opłat 
parkingowych znalazła zrozumienie i akceptację wśród uczestników 
obecnych członków Rady.

Wkrótce kolejne spotkanie, kolejne dyskusje i kolejne wspólne projekty.

Malborska Rada Gospodarcza
spotkała się w nowym hotelu

TEksT: UM Malbork
zDJĘcIe: Rafał Laskowski

Rada Gospodarcza przy Burmistrzu Miasta Malbor-
ka jest aktywnym organem skupiającym lokalnych 
przedsiębiorców i działającym na rzecz ich rozwoju, 
promocji i integracji. Na regularnych spotkaniach 
na bieżąco omawiane są problemy, potrzeby czy 
pomysły zgłaszane przez firmy, dzięki czemu można 
szybko reagować i szukać najlepszych rozwiązań. 
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malBorscy 
misTrzOwie BizNesu 2020 

nagrodZeni podcZas 
urocZysteJ gali

o roku tytuł ten wę-
druje do najlepszych 
firm z miasta a od 
dwóch lat również 

z Gminy Malbork. W zależności od kategorii 
ubiegać mogą się o niego nie tylko podmio-
ty gospodarcze, ale także osoby prawne, 
jednostki organizacyjne czy osoby fizyczne, 
które poprzez swoją działalność przyczy-
niły się w sposób szczególny do promocji 
i rozwoju miasta bądź gminy lub niosły po-
moc i wsparcie społeczności lokalnej. 

Zwycięzcy poza zaszczytnym tytułem 

i certyfikatem otrzymują także prestiżowe 
statuetki, można powiedzieć biznesowe 
„Oskary”. Jak na Malbork i jego średnio-
wieczną historię przystało, przedstawiają 
one rycerza w zbroi z tarczą. Jak na zwy-
cięzcę przystało, błyszczą złotem.

Tegoroczna Gala Mistrza Biznesu wraz 
z prezentacją nominowanych firm i wrę-
czeniem tytułów odbyła się 10 wrze-

śnia, podobnie jak w poprzednich latach 
w przepięknej scenerii Przyziemia Kar-
wanu w Muzeum Zamkowym w Malborku. 
Spotkanie jest zawsze doskonałą okazją 
do poznania się przedsiębiorców, zapre-
zentowania swojej działalności, rozmów 
na temat potrzeb, wymiany poglądów 
i przedstawienia planów na przyszłość. 
Zawsze towarzyszy jej też miły akcent kul-
turalny. W tym roku można było podziwiać 

TEksT: UM Malbork
zDJĘcIA: UM Malbork

C

kiedy w 2015 r. powołana 
została Rada Gospodarcza 

przy Burmistrzu Miasta 
Malborka, jedną 

z pierwszych jej inicjatyw było 
zorganizowanie konkursu dla 

przedsiębiorców w nowej 
formule, nawiązującej do 

tradycji grodu nad Nogatem 
czyli Malborskiego Mistrza 

Biznesu.
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przepiękny występ Zespołu Pieśni i Tańca 
„Malbork” z 22. Bazy Lotnictwa Taktycz-
nego pod kierunkiem Anetty Ciok. Trady-
cyjnie już Gala została zainaugurowana 
odegraniem hejnału malborskiego.

Podczas uroczystości wielokrotnie pod-
kreślano, że pomimo tak trudnego 2020 
roku, pomimo pandemii koronawirusa, ob-
ostrzeń i wstrzymania działalności wielu 
branż, malborscy przedsiębiorcy poradzili 
sobie z nową sytuacją doskonale. Bur-
mistrz Marek Charzewski podziękował 
firmom za ich kreatywność w szukaniu no-
wych rozwiązań oraz determinację w za-
chowaniu miejsc pracy.    

Wyboru laureatów dokonuje Kapituła 
Konkursu, jedynym wyjątkiem jest tytuł 
Fachowca Roku, który zostaje wyłoniony 
w drodze głosowania SMS. W tym roku Ka-
pituła składała się z 21 osób. Jej decyzją ty-
tuły Malborskiego Mistrza Biznesu trafiły 
do następujących firm:

Debiut Roku 2020 - „Spotskay” Robert • 
Bychowski 

Mecenat Roku 2020 - Azuro sp. z o.o. Bir-• 
co Marche 

Inwestor Roku 2020 - Galeria Malbork sp. • 
z o.o.

Sukcesja Roku 2020 - nie zgłoszono kan-• 
dydatur

Fachowiec Roku 2020 - Piotr Szymczyk • 
„Fizjosport” kinezjoterapia  w układzie ru-
chu

Firma Roku 2020 - „Rzemiosło Budowla-• 
ne ” Arkadiusz Rawiński

Ale to nie wszystkie wyróżnienia. Dodatko-
wo przyznano również Nagrodę Specjalną, 

którą wręczono Dino Park s.c.  Katarzyna 
i Jacek Wiśniewscy & Leszek Sidorowicz. 
Szczególne podziękowania otrzymali Po-
wiatowy Urząd Pracy w Malborku, Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat 
w Malborku, Radio Malbork z okazji ju-
bileuszu 10-lecia istnienia oraz pan Piotr 
Piesik za audycję „Malborskie Okno Dialo-
gowe”, w której propagowana jest lokalna 
przedsiębiorczość.

Na zakończenie organizatorzy przygotowa-
li niespodziankę – rower zasponsorowany 
przez Przedsiębiorstwo „Przyszłość” Piotra 
Wysockiego i firmę Folta. Jego właścicie-
lem został wylosowany spośród wszystkich 
nominowanych firm pan Grzegorz Kmiecik 
„Igiełka – usługi krawieckie”.

Organizatorem konkursu byli Malborska 
Rada Biznesu i Urząd Miasta Malborka, 
współorganizatorami Powiatowy Urząd 
Pracy, Muzeum Zamkowe w Malborku, 
partnerami Pracodawcy Pomorza i Regio-
nalna Izba Gospodarcza Pomorza.

Finałem tegorocznych uroczystości  był 
poczęstunek w nowo otwartej Restauracji 
„Bastion”
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rozPoczyna się 
rewiTalizacja OBszaru 

Zdegradowanego 
w PelPliNie

ewitalizacja jest bar-
dzo szerokim pojęciem, 
które w polskim prawo-
dawstwie ostatecznie 

zostało uregulowane ustawą z 9 paździer-
nika 2015 r. o rewitalizacji. Akt ten uporząd-
kował kompleksowo wszelkie zagadnienia 
związane z rewitalizacją, gruntując ją jako 
jeden z najistotniejszych elementów proce-
su rozwoju lokalnego. Ogólnie rewitalizacja 

Na przełomie września i października bieżącego roku 
rozpoczną się prace związane z realizacją zintegrowanego 

projektu rewitalizacyjnego w Pelplinie, który uzyskał 
dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

RTEksT: Urząd Miasta i Gminy Pelplin
zDJĘcIA: Urząd Miasta i Gminy Pelplin

Jeden z obiektów, który zostanie poddany rewitalizacji – sala gimnastyczno-rekreacyjna przy ul. Starogardzkiej
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to proces wyprowadzania ze stanu kryzy-
sowego obszarów zdegradowanych w moż-
liwie kompleksowy sposób, w oparciu o rze-
telne i obiektywne dane. Proces określania 
terenów zdegradowanych zwany jest deli-
mitacją. Rewitalizacja ma za zadanie wią-
zać ze sobą działania, które uświadamiają 
i integrują lokalną społeczność (zwaną 
interesariuszami) poprzez różnego rodzaju 
przedsięwzięcia rewitalizacyjne, w tym te 
obejmujące sfery: społeczną, gospodarczą, 
przestrzenno-funkcjonalną, wreszcie tech-
niczną lub też środowiskową. Delimitacja 
w Gminie Pelplin miała miejsce w latach 
2016-2017, następnie, dla potrzeb aktuali-
zacji dokumentacji rewitalizacyjnej, doko-
nano jej rewizji w latach 2020-2021.

Przedłożony na ręce Zarządu Województwa 
Pomorskiego zaktualizowany zintegrowany 
projekt rewitalizacyjny zdegradowanej 
części miasta Pelplin spełnia powyższe 
przesłanki, odpowiada także na aktualne 

potrzeby, które powinny nastąpić w ogól-
nodostępnej przestrzeni. Pelpliński projekt 
składa się z dwóch przedsięwzięć, które 
łączą się ze sobą właśnie pod względem 
społecznym, przestrzenno-funkcjonalnym, 
technicznym oraz środowiskowym.

Pierwsze przedsięwzięcie, pn.: „Rewitaliza-
cja zdegradowanej przestrzeni w obrębie 
ulic: Starogardzka, Limanowskiego, Szpi-
talna, Pólko w Pelplinie”, dotowane z Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
także w ramach pomorskiego RPO, zakłada 
realizację kilku działań infrastrukturalnych 
na łączną kwotę 4,1 mln zł przy dofinanso-
waniu 65% wydatków kwalifikowalnych. 
Przedsięwzięcie będzie polegało na: budo-
wie budynku stanowiącego siedzibę Cen-
trum Wsparcia Rodzin, zagospodarowaniu 
przestrzeni publicznej przy osiedlach Lima-
nowskiego i Szpitalna, zagospodarowaniu 
terenów leśnych przy ul. Pólko, remontach 
części wspólnych budynków Wspólnot 

Mieszkaniowych wraz z zagospodarowa-
niem zdegradowanej przestrzeni, remoncie 
sali gimnastyczno-rekreacyjnej przy ul. 
Starogardzkiej, działaniach o charakterze 
edukacyjnym w zakresie partycypacji spo-
łecznej, czyli osobistego zaangażowania 
interesariuszy w proces rewitalizacji.

Drugie przedsięwzięcie to projekt „Pelplin 
– nowe horyzonty”, który opiewa na kwotę 
1 mln zł i zakłada przede wszystkim świad-
czenie usług społecznych oraz wspieranie 
osób zagrożonych wykluczeniem społecz-
nym poprzez funkcjonowanie powstałego 
w ramach projektu Centrum Wsparcia Ro-
dzin. Operatorem działań w nowo powstałym 
budynku będzie Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej, który prowadzić będzie usługi 
specjalistycznego, a przy tym zindywiduali-
zowanego i kompleksowego wsparcia rodzin 
(np. poradnictwo prawne, warsztaty umiejęt-
ności rodzicielskich, poradnictwo psycholo-
giczne, pedagogiczne, terapeutyczne. Cen-
trum Wsparcia Rodzin pełnić będzie także 
placówkę wsparcia dziennego, w którym 
wsparciem zostaną objęte dzieci z obszaru 
zdegradowanego. Ta część zintegrowane-
go projektu rewitalizacyjnego współfinan-
sowana będzie ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w wysokości 95% 
wydatków kwalifikowalnych.

„Powyższe działania zostały tak zaplanowa-
ne, by wyprowadzić ze stanu kryzysowego 
zdegradowaną przestrzeń północno-za-
chodniej części Pelplina, koncentrując się 
jednocześnie przy tym na zapewnieniu usług 
społecznych i wspólnej pracy z mieszkańca-
mi” – mówi Burmistrz Pelplina Mirosław Chy-
ła. Dodaje, że „zintegrowany projekt rewita-
lizacji stanowi efekt wielomiesięcznej pracy, 
aktualizacji dokumentacji, w tym Lokalnego 
Programu Rewitalizacji, a przy tym jest szy-
tym na miarę możliwości przedsięwzięciem, 
dzięki któremu w obrębie ulic Starogardzka, 
Limanowskiego, Szpitalna, Pólko, znacznie 
podwyższy się poziom życia mieszkańców”. 
Zarówno inwestycje, jak i działania społecz-
ne zostaną zrealizowane do marca 2023 r.

Wizualizacja obszaru poddanego rewitalizacji w Pelplinie
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węzły komunikacyjne 
i baza oświatowa. 
gmina żukowo 

Z dużymi iNwesTycjami

DYNAmIcZNA ROZbuDOWA bAZY 
ośwIAToweJ

Liczba Mieszkańców gminy Żukowo rośnie 
w ogromnym tempie. Z każdym rokiem setki 
kolejnych osób meldują się w tutejszym urzę-
dzie. W samym tylko 2020r. przybyło 1082 
osób zameldowanych na pobyt stały lub cza-
sowy w gminie Żukowo. Ogromnemu przyro-
stowi towarzyszą ogromne potrzeby, również 
w zakresie oświaty. Sam tylko 2021r. pod tym 
względem jest niezwykle intensywny. W cią-
gu ostatnich kilku miesięcy miało miejsce:

1. Otwarcie zupełnie nowej szkoły w Tucho-
miu. Obiekt ma 3 kondygnacje, jest szkołą 
podstawową wraz z wyodrębnionym od-

działem przedszkolnym z własną szatnią 
i sanitariatami. Oprócz sal lekcyjnych po-
wstała tu m.in. świetlica, sala komputero-
wa, salka do ćwiczeń ruchowych, czytelnia. 
Jest też sala wielofunkcyjna ze ścianką mo-
bilną dzielącą sale na dwa pomieszczenia.

2. Rozbudowa szkoły w Pępowie. Zrealizo-
wany już zakres prac to mniej więcej pół-
metek inwestycji. Na nową powierzchnię 
użytkową złożą się przede wszystkim: 6 no-
wych sal lekcyjnych, sala do ćwiczeń oraz 
zaplecze sanitarne.

3. Przygotowanie dokumentacji pod budo-
wę nowej szkoły w Baninie przy ul. Lotniczej 
w miejscu starej. Obiekt będzie mieć parter 

plus 2 kondygnacje, co przełży się na 28 
sal lekcyjnych z zapleczem dydaktycznym. 
Wyposażony zostanie również w windę. 
Szkoła pomieści 750 uczniów. Co ważne, 
projekt zakłada również pełnowymiarową 
salę gimnastyczną. 

4. Otwarcie nowo zaadaptowanego podda-
sza wielkości 80m kw. w szkole w Glinczu.

5. Podpisanie umowy na sporządzenie do-
kumentacji projektowej rozbudowy szkoły 
w Chwaszczynie

6. Procedura przetargowa w sprawie prze-
budowy i rozbudowy szkoły w Borkowie 
(obecnie ma miejsce).

Na inwestycyjnej mapie gminy Żukowo dzieje się bardzo dużo. Zada-
nia o wartości kilkunastu milionów złotych przeplatają się z tymi mniej-
szymi, choć też niezbędnymi z punktu widzenia Mieszkańców gminy.

TEksT: UG Żukowo
zDJĘcIA: UG Żukowo

Ścieżka rowerowa w Pępowie Leźno. Ścieżka rowerowa powstała w ramach węzła komunikacyjnego
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WOjcIEch 
kANkOWskI
Burmistrz Gminy Żukowo
Znaczna część naszego tegorocznego 
budżetu przewidzianego na inwestycje „wę-
druje” na rozbudowę szkół i modernizację 
dróg. W ten sposób staramy się reagować 
na ogromny przyrost Mieszkańców. Na 
inwestycje przeznaczamy co roku dziesiątki 
milionów złotych. By jednak realizować 
naprawdę duże zadania, z powodzeniami 
sięgamy po wsparcie ze źródeł zewnętrz-
nych. Wszystko po to, by komfort życia 
w naszej gminie rósł z każdym rokiem. 

Nowe boisko w Skrzeszewie Miszewo. Budowa ścieżki rowerowej w ramach węzła integracyjnego

Nowa szkoła w Tuchomiu Nowe boisko w Pępowie

Rozbudowa szkoły w Pępowie

A to jeszcze nie wszystko. Edukacja idzie 
w parze z aktywnością. W czerwcu w Pę-
powie i Skrzeszewie otwarto nowe boiska 
przyszkolne.

wĘzły InTeGrAcyJne DlA 
BezPIeczeńsTwA w ruchu 

DROGOWYm I kOmfORTu 
PoDróżowAnIA

Pod względem wartości inwestycji, na czoło-
wych miejscach plasuje się tegoroczna budo-
wa węzłów integracyjnych Żukowo i Rębie-
chowo. Pierwszy z nich to zadanie o wartości 
ok. 14,6 mln zł (z czego ok. 5,8 mln zł stanowi 
unijne dofinansowanie). Koszt drugiego to 
niemal 24,5 mln zł (w tym ok. 8,8 mln zł to 
również wsparcie z Funduszy Europejskich). 

O ile prace budowlane Węzła Żukowo już się 
zakończyły, o tyle na zakończenie realizacji 
Węzła Rębiechowo jeszcze musimy pocze-
kać. Finalnie obie inwestycje przekładają 
się na szereg nowych ścieżek rowerowych, 
zarówno przy drogach gminnych, powiato-
wych czy krajowych, a także modernizację 
dróg czy budowę parkingów.

Ogromnym projektem jest też „Uporząd-
kowanie gospodarki wodno-ściekowej na 
terenie gminy Żukowo – etap I ” o warto-
ści niemal 114 mln zł z dofinansowaniem 
w wysokości 58,5 mln zł z Funduszy Euro-
pejskich w ramach POIŚ. Z każdym rokiem 
rośnie zakres tego projektu.
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mieszkańcy 
uPiększają 

miasto

TEksT: UM Wejherowo
zDJĘcIA: UM Wejherowo

W wejherowskim Ratuszu 
rozstrzygnięto 24. edycję 
miejskiego konkursu 
na najładniej ukwiecony 
i zazieleniony balkon, okno lub 
ogród na terenie Wejherowa. 

odobnie jak w zeszłym roku, ze względu na zagrożenie Covid-
19, komisja konkursowa oceniała zgłoszone obiekty na pod-
stawie fotografii. Do tegorocznego konkursu zgłoszono 
łącznie 27 obiektów, w tym 7 - w kategorii balkony, okna w do-

mach jedno- i wielorodzinnych, 13 – w kategorii ogrody przydomowe i 7 w kate-
gorii ogrody działkowe. Nagrody i wyróżnienia wręczali: prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt, zastępca prezydenta Beata Rutkiewicz i przewodnicząca 
komisji konkursowej Teresa Patsidis.   

P
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Wyniki konkursu
W kategorii balkony, okna w domach jedno- 
i wielorodzinnych: I miejsce zdobyła Sylwia 

Mielke z (ul. Podgórna), II miejsce - Elżbieta 
Malewska (ul. Nanicka), Ill miejsce - Bogu-
sława Kepka (ul. Przemysłowa). Wyróżnie-

nia otrzymali: Anna Dzieweczyńska (ul. Po-
przeczna) i Ewa Ellwart (ul. Rejtana).
W kategorii ogrody przydomowe: I miej-
sce otrzymali  Beata i Grzegorz Szymań-
scy (ul. Rogaczewskiego), ll miejsce - Ali-
cja Kobiella (ul. Kotłowskiego) Ill miejsce 
- Teresa i Tadeusz Kaweccy (ul. Kusociń-
skiego). Wyróżnienia otrzymali: z Danuta 
Czerwicka (ul. Ceynowy) Emilia Hewelt 
(ul. Konopnickiej).
W kategorii ogrody działkowe pierw-
sze miejsce otrzymała: Violeta Drawc (ROD 
im. mjr H. Sucharskiego), drugie miejsce 
- Jadwiga Paździerska (ROD im. mjr H. Su-
charskiego), a trzecie - Barbara Supruno-
wicz (ROD im. Floriana Ceynowy). Wyróż-
nienia otrzamali: Feliks Karbowski (ROD 
im. Jakuba Wejhera) oraz Maria i Zbigniew 
Skrzypkowscy (ROD im F. Ceynowy).



Nieruchomości oddalone są ok. 60 km od Trójmiasta, co pozwala na dogodny dojazd do 
Gdańska, Sopotu czy też Gdyni, lotniska i portu morskiego.
Część działek objętych jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. 
Nieruchomości przeznaczone są pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną wolnostojącą oraz 
pod zabudowę rezydencjonalną.
 
Uzbrojenie zależne jest od usytuowania działki, jednakże gmina gwarantuje dostęp do 
wszelkiego rodzaju składników infrastruktury.

Drogi dojazdowe wewnętrzne mają nawierzchnię asfaltową lub z płyt yombo. Do działek 
z niezakończonymi inwestycjami drogi są tymczasowo utwardzane, a po zakończeniu prac 
budowlanych systematycznie modernizowane. Teren wyposażony jest również w oświetlenie 
uliczne, a na nowopowstałym osiedlu znajduje się supermarket, placówki handlowe i usługowe.

GMINA WIEJSKA 
MALBORK

Szanowni PańStwo!

Gmina Malbork oferuje działki budowlane w sąsiedztwie miasta Malborka, bezpośrednio przy 
drodze krajowej nr 55 relacji Sztum - Nowy Dwór Gdański. 

Ponadto dysponujemy atrak-
cyjnym terenem inwestycyj-
nym o powierzchni ok. 120 
ha, nie objętym Miejscowym 
Planem Zagospodarowania 
Przestrzennego, co daje  
możliwość  podzielenia 
gruntu wg indywidualnych 
potrzeb inwestora. Nieru-
chomości mają zapewniony 
dostęp do wszelkiego rodzaju 
składników infrastruktury. 
Działki przeznaczone są m. 
in. pod zabudowę mieszkalno 
- usługową.

Przetargi nieograniczone na 
zbycie nieruchomości prze-
prowadzane są cyklicznie 
w ciągu roku.

Szczegółowe informacje - 
powierzchnie, funkcje oraz 
ceny wywoławcze i załącznik 
graficzny znajdują się na: 
http://www.ugmalbork.mojbip.
pl w zakładce PRZETARGI

D Z I A Ł K I  B U D O W L A N E

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami tel.: 506 193 831 oraz 
506 194 036 lub e-mail grunty@gmina.malbork.pl, budownictwo@gmina.malbork.pl,   
bądź na stronie www.gmina.malbork.pl
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Jest decyzja w sprawie 
szPiTala w malBOrku

decydowano także o mo-
dernizacji i powiększeniu 
Oddziału Anestezjologii 
i intensywnej terapii oraz 

zakupie nowego tomografu komputerowe-
go. Plany Powiatowego Centrum Zdrowia, 
spółki powiatu malborskiego zarządzającej 
malborskim szpitalem to decyzje na naj-
bliższe lata. 
Informacja taka pojawiła się podczas lipco-
wego spotkania w Starostwie Powiatowym 
w Malborku, poświęconego przyszłości re-
gionalnej służby zdrowia, w którym wzięli 
udział posłowie i senatorowie Koalicji Oby-

watelskiej: Elżbieta Gelert, Piotr Adamo-
wicz, Tomasz Nowak, Krzysztof Gadowski, 
Leszek Czarnobaj i Jerzy Wcisła.
Starosta malborski Mirosław Czapla zwró-
cił uwagę na zagrożenia, jakie wiążą się 
z planami centralizacji służby zdrowia, 
o czym mówi się od wielu miesięcy na 
szczeblu parlamentarnym.
– Myśmy nie podejmowali decyzji jako po-
szczególne samorządy co do centralizacji, 
mało tego, nie podejmowaliśmy ich także 
na poziomie konwentu. Przyjęliśmy zasadę, 
że będziemy walczyć korporacyjnie przez 
Związek Powiatów Polskich. W ten sposób 

TEksT: Grzegorz Adamczewski
zDJĘcIA: Powiat malborski ZRozbudowa szpitala 

o nowy budynek 
i przeniesienie izby przyjęć, 

remont i dostosowanie 
współczesnych standardów 
starego bloku operacyjnego 

oraz połączenie go z nowym, 
To niektóre decyzje w sprawie 

szpitala w Malborku.
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walczymy o wszystkich, bez względu na to 
jaki jest ich status, jaką mają sytuację fi-
nansową – mówił na spotkaniu starosta Mi-
rosław Czapla. – Generalnie my się nie zga-
dzamy z centralizacją, przejmowaniem tego, 
czym myśmy się zajmowali przez ostatnich 
dwadzieścia lat. Szpitale nie są źle zorgani-
zowane, one są niedofinansowane.
Samorząd powiatowy miał się czym po-
chwalić parlamentarzystom. Z prezentacji 
przygotowanej przez prezesa PCZ Pawła 
Chodyniaka posłowie dowiedzieli się, że 
spółka powiatu malborskiego jest w dobrej 
sytuacji finansowej. Począwszy od 2007 
roku, a więc roku powstania Powiatowego 
Centrum Zdrowia, spółka notuje dodatnie 
wyniki finansowe (łącznie prawie 7 mln zł 
zysku), a w ciągu trzech ostatnich lat po-
czyniła większe inwestycje, niż we wszyst-
kich pozostałych latach razem wziętych.
W samym 2019 roku inwestycje wyniosły 
około 9 mln zł, a w ubiegłym roku około 6 
mln zł. Te inwestycje związane były m.in. 
z epidemią koronawirusa i koniecznością 
stworzenia 30-łóżkowego oddziału covi-
dowego, a w efekcie przenosinami innych 
oddziałów.

– My nie mamy problemów na dzisiaj, ale 
można mieć za chwilę, bo przecież my nie 
mieliśmy nigdy problemów z oświatą, a co 
wystarczyło zrobić? Zmniejszyć subwen-
cję. Zmniejszyli i my już jako samorządy 
zaczynamy dokładać duże środki. Z czego? 
– pytał retorycznie Mirosław Czapla, na-
wiązując do obaw dotyczących możliwej 
centralizacji placówek zdrowia.
Poseł Elżbieta Gelert, która ma doświad-
czenie m.in. w prowadzeniu Wojewódzkie-
go Szpitala Zespolonego w Elblągu, wy-
jaśniała uczestnikom spotkania, na jakim 
etapie są prace parlamentarne związane 
z reformą służby zdrowia. Najnowsze pla-
ny rządu to stworzenie przez specjalny ze-
spół pakietu ustaw, które mają obejmować 

całościowo kwestię przyszłości służby 
zdrowia. Pakiet ten ma być gotowy do koń-
ca bieżącego roku.
– Pacjenta to wszystko nie obchodzi. Pacjent 
chce być załatwiony sprawnie i szybko. Obo-
jętnie czy przychodzi do prywatnego czy 
państwowego gabinetu, on chce być od A do 
Z załatwiony. Cały czas nie ma tej ciągłości. 
Mówi się o tym w onkologii i kardiologii, ale 
pacjenci chorują też na masę innych chorób 
– mówiła posłanka Elżbieta Gelert.
Podczas spotkania w starostwie porusza-
no też inne kwestie związane z funkcjono-
waniem państwa i proponowanymi zmia-
nami. Wizyta posłów i senatorów miała 
związek z akcją “Kierunek przyszłość” 
Koalicji Obywatelskiej. 

Z okazji jubileuszu setnego wydania „Expressu Biznesu” składam najserdeczniejsze życzenia całemu Zespołowi Redakcyjnemu. 
Życzę Państwu kolejnych sukcesów wydawniczych oraz satysfakcji z przekazywania rzetelnych i prawdziwych informacji. 

Dziękując za dotychczasową współpracę w relacjonowaniu działań lokalnego samorządu, życzę realizacji wszystkich zamierzeń 
i planów zawodowych oraz pomyślności w życiu osobistym.

Mirosław Czapla
Starosta Malborski
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TEksT: UM Nowy Staw
zDJĘcIA: UM Nowy Staw

ijający rok był ze 
względu na pande-
mię koronawirusa 
Sars – Cov 2 wyjątko-

wo trudny dla nas wszystkich, także dla 
nowostawskiego samorządu. Pomimo to, 
udało się zrealizować większość założeń. 
Dokończyliśmy rozpoczęte w poprzednich 
latach przedsięwzięcia. Przygotowaliśmy 
kilka dużych projektów, zdobyliśmy dofi-

nansowanie kilku planowanych inwestycji 
oraz przedsięwzięć społecznych.

Zakończyliśmy na przykład rewaloryza-
cję zabytkowego centrum Nowego Stawu, 
dzięki czemu nasze nowostawskie rynki 
Kościuszki i Pułaskiego zmieniły się w przy-
jazną mieszkańcom oraz przyjezdnym, 
uporządkowaną przestrzeń. Wyremonto-
waliśmy wszystkie prowadzące do rynków 
ulice i chodniki, dwa parkingi, powstała 
zajezdnia z przystankami dla transportu 
publicznego. Zabytkowe centrum miasta 
zmieniło swoje oblicze, wypiękniało. 

Zrealizowaliśmy lub rozpoczęliśmy kolejne 
inwestycje, w tym m.in. w ramach wartego 

ponad 10 mln zł, zintegrowanego projektu 
rewitalizacyjnego wykonaliśmy remont 
i adaptację budynku przy ul. Słowackiego 
na potrzeby Centrum Wsparcia Rodziny, 
które rozpoczęło swoją działalność w paź-
dzierniku ubiegłego roku.

Gmina Nowy Staw skutecznie pozyskuje 
środki zewnętrzne (dotacje z funduszy unij-
nych, z budżetu państwa i innych źródeł), 
bez których nie byłoby możliwe zrealizowa-
nie ważnych dla mieszkańców inwestycji 
i przedsięwzięć społecznych. Większość za-
dań i inwestycji jest realizowanych z mniej-
szym lub większym udziałem pozyskanych 
przez urząd środków zewnętrznych. Korzy-
staliśmy z wielu dostępnych źródeł unij-

inwestycje, zmiany miejskiej przestrzeni, 
plany na najbliższą przyszłość.

M

 NOwy sTaw
- czyste serce żuław

Herb Nowego Stawu na Rynku Pułaskiego

Jerzy Szałach Burmistrz Nowego Stawu
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nych pieniędzy, aplikując w konkursach 
ogłaszanych w ramach różnych programów 
unijnych, zarówno na szczeblu krajowym, 
jak i regionalnym.

Pozyskaliśmy kolejne środki zewnętrze tak 
ważne dla rozwoju miasta i gminy.

Dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju 
Dróg pozwoli na przebudowę układu dro-
gowego w miejscowości Lubstowo, dotacje 
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokal-
nych na budowę świetlico – remizy w sołec-
twie Myszewo i rozpoczęcie budowy w No-
wym Stawie pierwszej, pełnowymiarowej, 
wielofunkcyjnej hali sportowej.

Dzięki dofinansowaniu z Programu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich nowe oblicze zyska 
skwer w pobliżu budynku urzędu miejskie-
go, gdzie powstanie infrastruktura rekre-
acyjno – rowerowa dla mieszkańców.

Z innych pozyskanych z różnych źródeł 
środków finansowych będziemy mogli wy-
remontować drogę śródpolną w Laskach 
czy zagospodarować przestrzeń rekre-
acyjną w Mirowie.

Na wszystkie te inwestycje czekają nasi 
mieszkańcy.

PlANY INWEsTYcYjNE NA 2021 ROk 

Planów inwestycyjnych jest dużo. Począw-
szy od dokończenia rozpoczętych projek-
tów, w tym np. wartego ponad 10 mln zł 
zintegrowanego projektu rewitalizacyjne-
go obejmującego kilka dużych zadań in-
frastrukturalnych m.in. zagospodarowanie 
terenu dwóch osiedli mieszkaniowych. 

Niedawno, za sprawą projektu termo-
modernizacyjnego, swój wygląd zmienił 

budynek urzędu miejskiego a w 2021 i ko-
lejnych latach zajmiemy się termomoder-
nizacją budynków szkolnych.

Aplikujemy o środki zewnętrzne potrzebne 
na termomodernizację, remonty i rozbu-
dowę budynków Zespołu Szkolno – Przed-
szkolnego, w tym przedszkola oraz szkoły 
na ul. Gdańskiej a także na dalszy rozwój 
infrastruktury rowerowej i dokończenie 
budowy sieci ścieżek rowerowych. 

Ważnym celem na najbliższe lata jest 
promocja gospodarcza gminy i rozwijanie 
naszej oferty inwestycyjnej, tak by zain-
teresować potencjalnych inwestorów, na 
których czeka duży, uzbrojony i dobrze 
skomunikowany teren po byłej cukrowni. 

Priorytetem na najbliższą przyszłość 
jest także skoncentrowanie wysiłków 
na działaniach społecznych, w tym ob-
jęcie wsparciem rodzin, seniorów i nie-
pełnosprawnych. Przygotowujemy się do 
otwarcia w Nowym Stawie kolejnych, poza 
funkcjonującym już Centrum Wsparcia 
Rodziny, placówek, w tym m.in. Centrum 
Opiekuńczo – Mieszkalnego dla osób nie-
pełnosprawnych czy klubu seniora.

Rynek Kościuszki po rewitalizacji przestrzeni

Rynek Pułaskiego po rewaloryzacji przestrzeni
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ogaty kalendarz imprez 
kulturalno-rozrywkowych 
oraz sportowych zachęca 
do spędzenia tu wolne-

go czasu. Na rozległych terenach kosa-
kowskiego lotniska odbywa się jedna 
z największych i najsłynniejszych imprez 
muzycznych w Europie: Open’er Festiwal 
przyciągający tysiące fanów rozrywki na 
najwyższym poziomie  z różnych zakątków 
świata. To właśnie tu rokrocznie spotykają 
się również tłumy spragnionych wrażeń fa-

nów podniebnych pokazów odbywających 
się pod nazwą Lotos Gdynia Aerobaltic.

Największą osobliwością geograficzną 
gminy jest Mierzeja Rewska, zwana Cy-
plem Rewskim, a w języku kaszubskim 
Szpërkiem. Ciągnący się w głąb morza 
niemal na długość 1 km cypel został usy-
pany przez te same prądy morskie co 
Mierzeja Helska i oddziela ciepłe oraz 
spokojniejsze wody Zatoki Puckiej od bar-
dziej słonych i chłodniejszych wód Zatoki 

TEksT: UG Kosakowo
zDJĘcIe: UG Kosakowo

Nad wodami zatoki puc-
kiej, w regionie Pobrzeża 
kaszubskiego znajdziecie 
tereny o wartościach przy-
rodniczych, kulturowych 
i rekreacyjnych. Atrakcyjne 
położenie, piękno krajo-
brazu, a przede wszystkim 
bliskość morza to główne 
walory turystyczne kosa-
kowa. To również prawdzi-
wy raj dla żeglarzy, a także 
miłośników kitesurfingu 
i windsurfingu.

gmina kosakowo,
warTO Tu Być! 

B
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Gdańskiej. Unikatowe położenie sprawia, 
że w Rewie i w pobliskich Mechelinkach 
panują znakomite warunki do uprawiania 
sportów wodnych.

Ciepłe, płytkie i bezpieczne wody Zatoki 
Puckiej w połączeniu z dość silnymi wia-
trami to wymarzone miejsce zarówno dla 
początkujących, jak i wyczynowców. Entu-
zjaści żeglarstwa mogą doskonalić swo-
je umiejętności pod okiem instruktorów 
Yacht Clubu Rewa oraz Stowarzyszenia 
Port Mechelinki. W klubach funkcjonują 
również wypożyczalnie sprzętu wodnego. 
W Rewie nie brakuje także szkółek i wy-
pożyczalni. Jest też możliwość popływa-
nia po Zatoce kajakiem. W Mechelinkach 
znajdziecie wypożyczalnię, która oferuje 
wyprawy do torpedowni, Rezerwatu Beka, 
czy w rejony wyspy Ryf Mew. Są tu także 
slipy dla skuterów i łodzi.

Czyste i piaszczyste plaże Rewy i Mecheli-
nek zachęcają do korzystania z kąpieli nie 
tylko wodnych, ale i słonecznych. Jedno-
cześnie nie są tak zatłoczone jak w innym 
bardziej popularnych miejscach.

U nasady Szpërka w Rewie znajduje się 
Ogólnopolska Aleja Zasłużonych Ludzi 
Morza zwieńczona krzyżem morskim, któ-
ra stanowi jednocześnie trakt spacero-
wy brzegiem Zatoki Puckiej wzdłuż całej 
miejscowości. Co roku z Kuźnicy dociera 
tu Marsz Śledzia. 12-kilometrowa  piesza 
wędrówka biegnie po rybitwiej mieliźnie 
na zatoce puckiej.

Spacerując plażą lub wytyczonym szlakiem 
pieszym natkniecie się na rezerwat Me-
chelińskie Łąki. To obszar szuwarów i łąk 
o powierzchni 113,47 ha położony między 
Rewą a Mechelinkami utworzony w celu 
zachowania i ochrony miejsc lęgowych oraz 
bytowania cennych gatunków ptaków wod-
nych i błotnych. Flora rezerwatu liczy około 
200 gatunków, w tym ponad 20 to rośliny 
chronione i rzadkie. Na tym cennym przy-
rodniczo obszarze znajduje się wyjątkowo 
bogata populacja mikołajka nadmorskiego.

Uroczą miejscowością są Mechelinki. 
Przystań rybacka o nowoczesnej infra-
strukturze pozwala mieszkańcom i tury-
stom przyjrzeć się pracy rybaków z bliska, 

jak również zakupić świeżą rybę dopiero 
co złowioną z morza. Tradycje rybactwa 
sięgają tu XIII wieku. Tuż obok znajduje 
się molo oraz promenada wzdłuż alei nad-
morskiej. Drewniany pomost spacerowy 
o długości 180 metrów został zbudowa-
ny w 2014 r. Można z niego obserwować 
wznoszący się nieopodal mecheliński klif 
oraz wyrastające z wody budynki ponie-
mieckiej torpedowni. Przy promenadzie, 
w sąsiedztwie starego portu rybackiego 
rosną dwa imponujących rozmiarów je-
siony (obwód większego przekracza 5 m). 
W 2006 r. jesionom nadano imiona książąt 
pomorskich – Mściwoj i Świętopełk.

Z mechelińskiego klifu rozpościera się 
przepiękna panorama na Zatokę Pucką 
i Gdańską od cypla Rewskiego poprzez 
gdyńską torpedownię, a na horyzoncie przy 
dobrej widoczności można podziwiać cały 
Półwysep Helski. Klif w Mechelinkach to 
miejsce, do którego dotrzemy ulicą Klifową 
lub Jabłoniową od strony Pierwoszyna. Wy-
bierając się w to miejsce, polecamy zejście 
schodami wprost na plażę. W sąsiedniej 
miejscowości w Mostach znajdziemy dwo-
rek ziemiański z XVIII w. Przed budynkiem 
znajduje się fontanna oraz 250-letni kasz-
tanowiec. Do zamkniętego dziś dworku pro-
wadzi Aleja Lipowa, którą tworzy 40 lip.
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Zarząd Województwa Pomorskiego ogło-
sił właśnie wyniki konkursu „Dla małych 
Pomorzan”, w ramach którego można było 
utworzyć dodatkowe miejsca wychowania 
przedszkolnego, dzięki wsparciu Funduszy 
Europejskich. I Gmina Zblewo z tego skorzy-
stała.  Złożony do konkursu projekt zajął wy-
sokie - III miejsce na liście rankingowej, dzięki 
czemu został wybrany do dofinansowania.
Sukces cieszy tym bardziej, iż do konkursu 
złożono aż 126 wniosków, a tylko 41 zostało 
wybranych do dofinansowania.
„Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu 
Gmina Zblewo będzie mogła utworzyć 
45 nowych, i co ważne – trwałych - miejsc 

edukacji przedszkolnej oraz wzmocnić ja-
kość edukacji przedszkolnej. W projekcie 
ujęliśmy bowiem wszystkie gminne przed-
szkola oraz Oddziały Wychowania Przed-
szkolnego, działające przy naszych szko-
łach podstawowych. Pozwoli to nam realnie 
osiągnąć podstawowy cel jakim jest trwały 
i kompleksowy rozwój opieki przedszkol-
nej w całej gminie. Edukacja przedszkolna 
to priorytet Gminy Zblewo i od lat konse-
kwentnie podejmujemy wszystkie możliwe 
działania, by ją na terenie naszej gminy 
optymalnie wspierać i rozwijać. Z troską 
o najmłodszych, ale także z myślą o ich ro-
dzicach, którzy dzięki temu mogą spokojnie 
powrócić na rynek pracy i realizować się za-
wodowo…” – mówi wójt Artur Herold.
A w jaki sposób projekt Gminy Zblewo 
wzmocni poszczególne placówki? Znamy 
szczegóły. Do właśnie budowanego, no-
wego Przedszkola Gminnego w Zblewie 
zostaną zakupione pomoce dydaktyczne 
i wyposażenie do 2 sal, zgodnie z aran-
żacją wnętrz. Zatrudnieni zostaną także 
nauczyciele, co pozwoli na utworzenie no-

wych miejsc przedszkolnych. Wybudowa-
ny zostanie tam również nowoczesny plac 
zabaw. Z kolei w Kleszczewie Kościerskim 
przeprowadzone będą prace adaptacyj-
ne, które nie tylko pozwolą na utworzenie 
nowych miejsc przedszkolnych, ale także 
dostosują placówkę optymalnie do potrzeb 
osób niepełnosprawnych. Adaptacja ta – 
jak zaznacza wójt Artur Herold - umożliwi 
utworzenie kolejnego oddziału przedszkol-
nego, który będzie pracował w systemie 
10-godzinnym. We wszystkich oddziałach 
wychowania przedszkolnego tj. w Zblewie, 
Bytoni, Borzechowie, Pinczynie i Kleszcze-
wie Kościerskim będą realizowane zajęcia 
wyrównujące szanse edukacyjne dzieci 
i zajęcia ukierunkowane na rozwój tzw. 
kompetencji kluczowych. Oddziały zostaną 
także doposażenie w pomoce dydaktyczne 
oraz Technologie Informacyjno-Komunika-
cyjne. Projekt przewiduje również szkolenia 
zawodowe dla nauczycieli. 
Dodajmy, iż wartość całego projektu to 
kwota 1 957 728 zł, a przyznane dofinanso-
wanie wynosi ponad 1 664 068 zł. 

bRAWO ZblEWO!  
UNIJNE ŚRODKI

NA PRZEDSZKOLA – ZDOBYTE!

Wójt Artur Herold ma powody do 
zadowolenia i nie kryje radości: 
Gmina Zblewo pozyskała właśnie 
kolejne dofinansowanie – tym 
razem ponad 1,66 mln zł na kom-
pleksowy program rozwoju opieki 
przedszkolnej.

WZblewie trwa budowa nowej siedziby Gminnego Przedszkola
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O to, by Gospodynie miały szerokie możli-
wości działania dba wójt Artur Herold.  Od 
wielu lat wójt podejmuje osobiste starania 
o to, by zapewnić Gospodyniom jak najpeł-
niejsze wsparcie i dobre warunki do rozwo-
ju. I efekty tej współpracy i przyjaznego dla 
kół klimatu są widoczne każdego dnia!
Zaledwie w ostatnim czasie Gospodynie 
z Gminy Zblewo znów gościły na pierw-
szych stronach gazet i portali. Przypomnij-
my: w czerwcu „Modraki” z Borzechowa zo-
stały finalistą konkursu dla Kół Gospodyń 
Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta 
RP, a zaledwie kilka dni temu wzięły udział 
w Dożynkach Prezydenckich w Warszawie. 

Do Warszawy lada dzień wybiera się także 
KGW Zblewo, które zostało z kolei laure-
atem etapu wojewódzkiego konkursu kuli-
narnego podczas Festiwalu KGW „Polska 
od kuchni”. Gospodynie ze Zblewa wygrały 
bezapelacyjnie przepyszną i oryginalną 
sałatką z topinamburu, którą zaprezentują 
teraz podczas finału ogólnopolskiego tej 
imprezy na Stadionie Narodowym. 
Gospodynie z KGW Zblewo bardzo zaanga-
żowały się także w działalność Kociewskiej 
Niezależnej Formacji Teatralnej. Liderem 
tej formacji jest Mirosław Umerski. I będzie 
z pewnością jeszcze o tej grupie głośno, bo 
jesteśmy właśnie po uroczystej prapremie-
rze autorskiego filmu pt. „Chata”. Film zo-
stał nagrany w gwarze kociewskiej, a w role 
głównych bohaterów wcielili się amatorzy, 
w tym członkowie KGW. Film już spotkał się 
z fantastycznym odbiorem, a kolejne pro-
jekcje są zaplanowane w całym regionie.
A we wrześniu – kolejne świetne wiadomo-
ści. Znane są już bowiem wyniki konkursu 
kulinarnego o Bursztynowy Laur Marszał-

ka Województwa Pomorskiego „Pomorskie 
Smaki”. I znów sukces odniosły borzechow-
skie „Modraki”, których danie konkursowe 
– marynowana morynka – otrzymała presti-
żową nominację Polskiej Izby Produktu Re-
gionalnego i Lokalnego, a co za tym idzie 
będzie reprezentować województwo po-
morskie podczas ogólnopolskiego konkur-
su „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki 
Regionów”. Kulinarne „Perły” zostaną wrę-
czone podczas targów Smaki Regionów, 
które odbędą się 2-4 października 2021 r. 
w Poznaniu. Pomorskie! Trzymajmy kciuki 
za Gospodynie z Gminy Zblewo! 
I to, co najważniejsze: codzienna działal-
ność czyli dziesiątki ciekawych inicjatyw, 
pikników, charytatywnych festynów, wy-
staw, kiermaszy, które wszystkie Koła Go-
spodyń Wiejskich organizują dla swoich 
Mieszkańców tu przez cały rok. To właśnie 
dlatego w Gminie Zblewo mówi się wprost: 
Gmina Zblewo z tego słynie – tu najlepsze 
Gospodynie! I to ze wszystkich jedenastu 
kół. Brawo!

GMINA ZBLEWO 
z TeGo słynIe – TU 
NAJLEPSZE GOsPODYNIE!

Gmina Zblewo słynie z aktyw-
ności Kół Gospodyń Wiejskich. 
Działa ich tu aż 11! I wciąż odnoszą 
świetne sukcesy.
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Cały świat wspólnymi 
siłami walczy z panującą 
pandemią koronawirusa, jest 
to ważny cel do osiągnięcia, 
abyśmy mogli wrócić do 
„normalności”. Spójne 
działania wszystkich na 
rzecz uzyskania odporności 
przeciwko COViD-19 
pozwolą samorządom 
i przedsiębiorstwom na 
współpracę, która będzie 
przynosiła owoce dla 
mieszkańców.

TEksT: UG Tczew
zDJĘcIA: UG Tczew

andemia COVID-19 jest 
szczególną sytuacją w hi-
storii Świata, kraju i gmin. 
To zupełnie nowe do-

świadczeniem, zarówno dla mieszkańców, 
przedsiębiorców, sfery publicznej oraz 
momentem do zmiany wielu aspektów 
funkcjonowania. 

Aby pomóc w naprawieniu szkód gospo-
darczych i społecznych, jakie wyrządziła 
pandemia koronawirusa, Komisja Europej-
ska, Parlament Europejski oraz szefowie 
państw i rządów UE zatwierdzili plan od-
budowy dla Europy. Ma on pomóc w wyj-
ściu z kryzysu oraz zapewnić podstawy dla 
bardziej nowoczesnej i zrównoważonej Eu-

rOzwOjOwy rOk 
w gminie tcZew

P
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ropy. Długoterminowy budżet UE w połą-
czeniu z NextGenerationEU, tymczasowym 
instrumentem pobudzającym ożywienie 
gospodarki, to największy pakiet środ-
ków, jaki został dotychczas sfinansowany 
z unijnego budżetu. Łączna kwota 1,8 bln 
euro pomoże odbudować gospodarkę Eu-
ropy po kryzysie wywołanym COVID-19.

Gmina posiada korzystną sytuację de-
mograficzną, którą charakteryzuje rosną-
ca liczba mieszkańców, wysoki odsetek 
dzieci i młodzieży, wysokie wskaźniki 
urodzeń. Mieszkańców gminy cechuje wy-
soka aktywność ekonomiczna, widoczna 
w niskich wskaźnikach bezrobocia oraz 
wysoki poziom przedsiębiorczości miesz-
kańców, widoczny w liczbie firm oraz dy-
namice ich wzrostu. 

Niewątpliwie wysoka aktywność inwesty-
cyjna w zakresie mieszkalnictwa, widocz-
na w liczbie nowo powstałych mieszkań, 
wskazuje na atrakcyjność terenów zarów-
no dla developerów, jak i mieszkańców, 
którzy chcą mieszkać na terenie Gminy 
Tczew. Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo 
publiczne, niskie wskaźniki przestępczo-
ści oraz wysokie poczucie bezpieczeństwa 
wśród mieszkańców – Gmina Tczew jest 
przyjazna dla mieszkańców. 

W zakresie komunikacji społecznej admi-
nistracji lokalnej ze społecznością gminy 
zachodzą zmiany, postawiono na likwi-

dację bariery mieszkaniec – samorząd. 
Wójt Gminy Tczew Krzysztof Augustyniak 
wykorzystuje każdą wolną chwilę na spo-

tkania, rozmowy z mieszkańcami. Pakiety 
powitalne wprowadzone dla nowonaro-
dzonych mieszkańców gminy cieszą się 
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taką popularnością, że inne gminy zaczęły 
wprowadzać podobne rozwiązania.

Kolejne inwestycje realizowane dzięki do-
finansowaniom zewnętrznym pozwalają 
na spełnienie myśli przewodniej – „Roz-
wój Gminy Tczew”. Kolejne remontowane 
drogi, budowa nowej świetlicy, budowa 
przedszkola, placów zabaw – to tylko część 
wszystkich zadań inwestycyjnych, które są 
przeprowadzane w 2021 roku. - Pozyskane 
środki zewnętrzne na inwestycje w gminie 
pozwalają na zrealizowanie jeszcze więk-
szej ilości zadań. – mówi Wójt Gminy Tczew 
Krzysztof Augustyniak

Integracja mieszkańców i wspieranie ak-
tywności społecznej – jako bezpośrednia 
odpowiedź na potrzeby mieszkańców, 
w szczególności osób starszych, młodzie-
ży, systemu pomocy społecznej, organiza-
cji społecznych wymagała dostosowania 
do obecnie panujących przepisów i ogra-
niczeń. Z tego zadania samorząd Gminy 
Tczew wywiązuje się idealnie. Wszystkie 
wydarzenia społeczne w świetlicach wiej-
skich, festyny, koncerty, odbywają się 
w w reżimie sanitarnym i z poszanowa-
niem wszystkich zasad bezpieczeństwa. 
Dodatkowo do wydarzeń w sołectwach 
wplata się promocję oraz bezpośrednio 

akcję związane ze szczepieniami przeciw-
ko COVID-19 – aby ciągle dbać i pamiętać 
o wspólnej trosce o zdrowie mieszkańców 
i bezpieczny powrót do „normalności”. 

Kolejnym istotnie wspieranym działaniem 
jest ochrona środowiska – w tym inwestycji 
w zakresie OZE, jakości wód, podnoszenie 
świadomości ekologicznej – jako odpo-

wiedź na potrzeby poprawy jakości życia 
mieszkańców i realizacji celów zrówno-
ważonego rozwoju. Projekty z usuwaniem 
niebezpiecznych elementów, czy budową 
przydomowych oczyszczalni – potwierdza-
ją to, że gmina „stawia na środowisko”.

Kluczową sprawą jest wzmocnienie po-
tencjału instytucjonalnego gminy – aby 
efektywniej i lepiej wykorzystać dostępne 
środki zewnętrzne na realizację polityki 
rozwoju lokalnego gminy Tczew oraz lepiej 
przygotować się do wyzwań przyszłości. 
Setki spotkań odbywanych przez władze 
gminy z Wójtem Krzysztofem Augustynia-
kiem na czele wspierają wzmacniania po-
tencjału instytucjonalnego oraz inwesty-
cyjnego gminy. Aby podtrzymać potencjał 
wzrostu konkurencyjności lokalnej gospo-
darki, a tym samym wzmacniać potencjał 
ekonomiczny budżetu gminy i dochody 
mieszkańców wspólnie tworzymy warunki 
do rozwoju przedsiębiorczości na obszarze 
Gminy Tczew.

- Pomimo trudnego okresu, patrzymy z dużą 
dozą optymizmu w przyszłość. Nasza gmina 
jest gminą rozwijającą się, i tego rozwoju 
będziemy pilnować w kolejnym okresie. - 
mówi Wójt Gminy Tczew Krzysztof Augu-
styniak.
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kajakiEM PrZEZ żUłaWy

W ramach projektu „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Kajakiem przez 
Żuławy” Gmina Stegna wybudowała pięć przystani kajakowych. 
Nad rzeką Szkarpawą powstały trzy przystanie i dwie na szlaku 
wodnym rzeki Tuga. Inwestycja realizowana była w partnerstwie 
z Gminą Nowy Dwór Gdański, współfinansowana z Regionalne-
go Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 
2014-2020, Działanie 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dzie-
dzictwa przyrodniczego. 

Przystań kajakowa w Rybinie i Drewnicy zostały wyposażone 
w pomosty pływające do cumowania kajaków wraz z ruchomym 
trapem i miejscem wodowania kajaków (slip). Powstała mała in-
frastruktura: wiaty drewniane, stojaki na kajaki, toaleta sanitar-
na, palenisko z ławkami i stołami, ciągi komunikacyjne. Do stanic 
doprowadzono media, obiekty są monitorowane. 

W Stobcu, Tujsku i Chełmku-Osadzie zamontowano pomosty pły-
wające z ruchomym trapem, schody, tablice informacyjne oraz 
stojaki na rowery. 

rEWiTaliZaCja ParkU W drEWNiCy

Inwestycja obejmowała wykonanie sceny oraz placu imprez ma-
sowych. Scenę wykonano na konstrukcji drewnianej, zadaszenia 
z blachodachówki, nawierzchnia z kostki brukowej, wyposażona 
w przyłącze elektroenergetyczne. Na placu zamontowano ele-
menty małej architektury, wykonano ciągi piesze oraz wybudo-
wano parking posiadający łącznie 10 miejsc postojowych, w tym 
jedno dla osoby niepełnosprawnej. 

TEksT: UG Stegna
zDJĘcIA: UG Stegna

inwestycje zrealizowane w Gminie Stegna spra-
wiły, że jest ona jeszcze bardziej przyjazna tury-
stom i mieszkańcom. Jest coraz więcej ścieżek 
rowerowych, ale i miejsc do rekreacji wodnej. 
Łatwiej można też zejść na plaże, czy zorgani-
zować wydarzenie na nowej scenie. 

lawiNa iNwesTycji 
dla wygody mieszkańców 

gminy stegna
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MOdErNiZaCja ENErGETyCZNa BUdyNkóW 
UżyTECZNOśCi PUBliCZNEj i OPiEki ZdrOWOTNEj

W 2019 w całości zakończono realizację kompleksowej moder-
nizacji budynków użyteczności publicznej i opieki zdrowotnej, 
które prowadzono w ramach dwóch projektów pn.: Kompleksowa 
modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność 
Gminy Stegna oraz Kompleksowa modernizacja energetyczna bu-
dynków stanowiących własność Gminy Stegna służących świad-
czeniu opieki zdrowotnej. 

W ramach prowadzonych prac zmodernizowano obiekty:
świetlicę w Bronowie • 
Gminny Ośrodek Kultury w Stegnie• 
Ochotniczą Straż Pożarną w Stegnie• 
budynek Urzędu Gminy• 
Zespół Szkół w Tujsku• 
Dom Kultury i NZOZ w Rybinie• 
GOPS i NZOZ w Stegnie• 

Dzięki prowadzonej inwestycji zainstalowano pionowe wymien-
niki ciepła do pozyskiwania energii cieplnej bezpośrednio z zie-
mi. Wymieniono kotły na pompy ciepła, wymieniono stolarkę 
drzwiową i okienną, ocieplono ściany, dachy i stropy w budynkach 
podpiwniczonych. Przeprowadzona inwestycja przyczyni się do 
zmniejszenia strat ciepła, wzrostu energooszczędności, redukcji 
emisji gazów cieplarnianych i emisji pyłów. Prace realizowano na 
podstawie audytów energetycznych i projektów opracowanych 
indywidualnie do potrzeb każdego z obiektów.

Na realizację projektów otrzymano dofinansowanie z Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 
2014-2020 w ramach Działania 10.1 Efektywność energetyczna – 
wsparcie dotacyjne współfinansowane z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego.

rEWiTaliZaCja kaPliCy W żUłaWkaCh

W 2020 r. przeprowadzono rewitalizację kaplicy grobowej w Żu-
ławkach. Prace renowacyjno-konserwatorskie prowadzono we-
wnątrz i na zewnątrz budynku kaplicy. Przeprowadzono rewitali-
zację terenu, zabezpieczono pozostałości nagrobków i murów po 
byłym kościele ewangelickim. 

Zadanie realizowano w ramach projektu pn. Rewitalizacja neogo-
tyckiej kaplicy grobowej w miejscowości Żuławki - etap I. Otrzy-
mano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w Ramach Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014 – 2020, w zakresie operacji typu „Ochrona 
zabytków i typu tradycyjnego”.

POMOrSkiE TraSy rOWErOWE

Infrastrukturę rowerową w Gminie Stegna rozpoczęto budową 
ścieżki rowerowej przez Mierzeję Wiślaną równolegle z Morzem 
Bałtyckim. Trasę o długości ok 15 km wybudowano na odcinku od 
Mikoszewa do granicy gminy Stegna – Sztutowo. 

W ramach projektu pn.: Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu 
międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 wybudo-
wano krótki odcinek ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej 
501 od okolic ul. Dmowskiego w kierunku Sztutowa. W ramach 
zadania powstało rowerowe miejsce postojowe przy ścieżce „le-
śnej” na ul. Brzozowej w Stegnie (wjazd od strony ul. Lipowej). 
Zagospodarowanie obejmuje wiatę, ławki, stół, stojak na rowery, 
kosz, urządzenie do naprawy rowerów oraz tablicę turystyczną. 
Doposażono również istniejące miejsce odpoczynku w Mikosze-
wie na początku trasy rowerowej. 

rOWErEM PrZEZ żUłaWy

Zakończono budowę ścieżki rowerowej w kierunku Nowego Dwo-
ru Gdańskiego, przez co udało nam się połączyć ze ścieżką wybu-
dowaną przez sąsiednią gminę Nowy Dwór Gdański. Prace remon-
towo-budowlane prowadzono wzdłuż wału przeciwpowodziowego 
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rzeki Tugi od Żelichowa (granica gminy) do Stobca (most zwodzo-
ny Tujsk), dalej po drodze wzdłuż pól, równolegle z rzęką Tuga 
aż do rozwidlenia z rzeką Szkarpawą. Zadanie obejmowało min. 
przebudowę istniejącej drogi, wymianę podbudowy i nowej na-
wierzchni z ażurowych płyt betonowych, łączna długość remon-
towanego odcinka wynosi ok 4 km.

Obecnie trwa budowa ścieżki rowerowej po wale przeciwpowo-
dziowym Wisły. Wiślana Trasa rowerowa będzie miała długość ok 
5 km i szerokości 3 m. Początek trasy rowerowej będzie zaczynał 
się przy drodze wojewódzkiej ul. Gdańskiej w miejscowości Miko-
szewo (przy przeprawie promowej) do drogi powiatowej nr 2332 G 
w miejscowości Drewnica.

Inwestycje są realizowane w ramach projektu „Pomorskie Tra-
sy Rowerowe – Rowerem przez Żuławy”, w partnerstwie z gminą 
Nowy Dwór Gdański. Koszt budowy współfinansowano z Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na 
lata 2014-2020 oraz środków z budżetu gminy. 

BUdOWa ZEjśCia Na Plażę Nr 80 W jaNTarZE

Przed sezonem letnim ukończona została inwestycja pn. Budowa 
zejścia na plażę nr 80 w miejscowości Jantar. W ramach zadania 
powstał ciąg pieszo – jezdny wykonany z desek kompozytowych 
i żywicy syntetycznej, sieć wodociągowo-kanalizacyjna, oświetle-
nie i mała architektura. Zadanie w całości finansowano ze środ-
ków własnych gminy. 

PrZEBUdOWa i rOZBUdOWa BOiSka SPOrTOWEGO 
W STEGNiE

Przeprowadzono modernizację boiska sportowego i budowy bu-
dynku zaplecza socjalnego. Zakres prac obejmował: nawodnienie 
boiska; budowę ujęcia wody poprzez wykonanie studni wierco-
nej; rozebranie istniejącego budynku; budowę nowego budynku 
zaplecza sportowego w technologii drewnianej wraz z instalacją 
wyposażenia budynku; wykonanie studzienek ściekowych i kana-
lizacyjnych z przepompownią wód deszczowych; studni rewizyj-
nej; sieci wodociągowych, montaż wodomierzy skrzydełkowych; 
zbiornik na ścieki oraz montaż skrzynek rozsączających oraz 
utwardzenie nawierzchni w około budynku. Zadanie w całości fi-
nansowane z budżetu Gminy. 

fUNdUSZ dróG SaMOrZądOWyCh

W ramach otrzymanego dofinansowania z Funduszu Dróg Samo-
rządowych przebudowano drogi gminne. Inwestycja otrzymała 
dofinansowanie z Programu: wyniosło ono 50% kosztów. Druga 
część została pokryta z budżetu gminy. Roboty realizowane były 
na ul. Dmowskiego, ul. Północnej i ul. Ogrodowej w Stegnie, ul. 

Brzegowej w Mikoszewie oraz przebudowana została droga gmin-
na w Książęcych Żuławach. 

W ramach inwestycji wykonano nowe nawierzchnie typu pieszo-
jezdne, zbudowano odwodnienia jezdni sieci kanalizacji deszczo-
wej, wprowadzono stałą organizację ruchu.

Zadania dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych:

EdUkaCja PrZEdSZkOlNa W MikOSZEWiE

Dzięki dofinansowaniu otrzymanemu ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w istniejącym budynku Szkoły Podstawo-
wej w Mikoszewie powstało przedszkole dla dzieci w wieku 3-6 
lat, które swoją działalność rozpoczęło we wrześniu 2020 r.

W ramach przedsięwzięcia została wykonana adaptacja części 
budynku Szkoły Podstawowej na potrzeby przedszkola wraz z za-
kupem wyposażenia i pomocy dydaktycznych oraz został wyko-
nany plac zabaw z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem.

Prace remontowo-budowlane rozpoczęły się w październiku 2019 
r. i trwały do końca roku.
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ersonalizacja spojrzenia 
otwiera perspektywę na 
osobowości stojące na 
czele tych działań, któ-

rych owocem jest teraźniejszość. 30.lecie 
Gminy Puck, której powstanie inicjowane 
w 1991 roku z pierwszym wójtem Urszulą 
Kasperek, ma swoje symboliczne znacze-
nie. Czasy przełomów politycznych, spo-
łecznych umożliwiły od podstaw odbu-
dować naszą niezależną, demokratyczną 
samorządność… 
Dzięki skutecznej współpracy Rady Gminy, 
sołtysów, organizacji pozarządowych za-
angażowaniu pracowników Urzędu Gminy 
oraz inicjatywie mieszkańców udało się 
podjąć wiele działań programowych przy-
czyniających się do poprawy jakości życia 
mieszkańców gminy. Mijające dekady były 
czasem konkretnej pracy z samorządami 

powiatu i województwa, czasem w pełni 
wykorzystanej szansy na pozyskanie środ-
ków z licznych programów operacyjnych 
Unii Europejskiej i zrealizowania wielu waż-
nych inwestycji dla naszej ziemi… 
Gmina Puck jest otwarta na szeroką 
współpracę inwestycyjną z zachowaniem 
naturalnie uwarunkowanego rolniczego 
charakteru. Zamierzenia rozwojowe gminy 
uszczegóławiają strategię rozwoju woje-
wództwa pomorskiego, a przyjęte priory-
tety bazują na rozwoju kapitału ludzkiego 
poprzez system edukacji i inicjatywę spo-
łeczną. Zwracają uwagę na poprawę wa-
runków ekologicznych z troską o unikatowe 
środowisko przyrodnicze. Proponujemy re-

strukturyzację gospodarki w kierunku roz-
woju usług. Zwracamy uwagę na potrzebę 
rozwoju infrastruktury technicznej, umoż-
liwiającej rozwój miejscowej przedsię-
biorczości oraz podnoszącej atrakcyjność 
inwestycyjną, osiedleńczą i turystyczną, 
a także przyczyniającej się do ochrony wa-
lorów przyrodniczych ziemi puckiej.
Z założenia kreujemy wysoką jakości życia, 
poprzez promocję zdrowia i kultury fizycz-
nej, zachowanie dziedzictwa kulturowego 
i bezpośredni udział w tworzeniu kultury. 
Tworzymy przyjazną wizję partnerstwa 
w zjednoczonej Europie, Europie Ojczyzn… 
Podpisane porozumienia zarówno z krajo-
wą gminą Rytro, jak i pomiędzy niemieckim 

TEksT: UG Puck
zDJĘcIA: UG Puck

kolejne lata samorządo-
wej aktywności odliczane 
w rytmie Jubileuszy uświa-
damiają nam fenomen 
wolności, samostanowienia 
w przestrzeni kulturowej, 
historycznie dziedziczonej 
po pokoleniach przodków 
budujących tutaj naszą 
tożsamość…

…w 30.lecie samorządu 
gmiNy Puck

P

www. gm i n a . p u c k . p l   |   www. o k s i t p u c k . p l
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Samorządem Oldendorf-Himmelpforten, 
czy przygotowywane z irlandzkim Gorey, 
budują platformę współpracy, wymiany 
kulturalnej, otwierają perspektywę na kre-
owanie nowych międzynarodowych war-
tości opartych na wspólnym kulturowym 
korzeniu Europy. Budzą refleksję nad prze-
szłością i przyszłością naszych Ojczyzn… 
Umowy partnerskie zaowocowały dyna-
miczną formą współpracy na płaszczyźnie 
wymiany społecznej pomiędzy zaprzyjaź-
nionymi gminami. Samorządy zrealizowa-
ły wiele form pogłębiających współpracę 
i budujących wzajemną przyjaźń. Wymiany 
partnerskie pomiędzy organizacjami spo-
łecznymi, a zwłaszcza grup dzieci i mło-
dzieży naszych szkół, stworzyły obraz 
właściwie rozumianego partnerstwa. Przy-
jaźnie międzyszkolne mają szansę rozwijać 
się nadal i kształtować ducha młodego eu-
ropejskiego pokolenia na zasadach huma-
nistycznej otwartości i dobra wspólnego… 
Przygotowane publikacje z okazji 30.lecia 
Gminy Puck pod znamiennym tytułem „…
rytm życia, nowe perspektywy” przedsta-
wiają całą różnorodność podejmowanych 
prac, badań, związanych z budowaniem na-
szego miejsca we współczesnym świecie, 
wielość dróg prowadzących do celu i pano-
ramę społecznych działań…
…z Jubileuszowym przesłaniem
Tadeusz Puszkarczuk Wójt Gminy Puck

urząd Gminy Puck
ul. 10 Lutego 29, 84-100 Puck 
tel.58 673 20 96
fax: 58 673 27 37;
e-mail: ugpuck@onet.pl

ośrodek kultury, sportu i Turystyki 
w Gminie Puck
ul. Lipowa 17, 84-122 Żelistrzewo 
tel.: 58 673 16 55 
e-mail: oksit@oksit.puck.pl

 ...z Wielkiego Koncertu Jubileuszowego, występy zespołów  “Leszcze” i “Feel”
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ośrodek kultury, 
sportu i turystyki 

w gmiNie Puck
JeGO DZiAŁANie W PeRSPekTyWie 

30.leCiA SAMORZąDU

amorządowa instytucja kultury, jaką jest Ośro-
dek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck 
spełnia zadania własne gminy w zakresie mery-
torycznym objętym tytułem. Współtworzy dzia-

łania i współpracuje z różnymi podmiotami w szeregu przedsię-
wzięciach mających znaczenie kulturowe dla regionu. Codzienność 

pracy animatorskiej opiera się na działaniach lokalnych, niezwykle 
ważnych, inspirujących środowisko do zwrócenia uwagi na drze-
miące możliwości pracy społecznej, artystycznej, zwłaszcza w krę-
gach Kół Gospodyń Wiejskich, Rad Sołeckich, młodzieży i dzieci… 
Owocuje licznymi festynami, akcjami charytatywnymi, ekologicz-
nymi, organizowanymi wystawami, konkursami. Bezpośrednim 

TEksT: dr Jan P. Dettlaff dyrektor OKSiT
zDJĘcIA: OKSiT Puck

Tradycja naszych korzeni, kultura, stanowią potencjał rozwoju naszej tożsamości. 
Pasje kulturalne, sportowe… otwierają możliwości rekreacji i zdrowego stylu życia. To wy-

brane zagadnienia z wielu ważnych aspektów życia publicznego.

S
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Partnerem OKSiT w kulturowej kreacji jest też Towarzystwo Upięk-
szania Miasta Pucka. Współpraca sprawdzona przez lata projek-
tami o dużym znaczeniu dla ziemi puckiej, m.in. Europejskie Dni 
Dziedzictwa, …chrońmy dom pomorski, inwentaryzacja skarbca 
benedyktynek żarnowieckich, akcjami prowadzonymi w oparciu 
o Narodowy Instytut Dziedzictwa oraz Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Pomorskiego. Te wspólne działania nabrały szczególnego 
znaczenia w pejzażu kulturowym Gminy Puck. Zwróciły uwagę na 
wartość kreowanych zjawisk dla przybliżenia potencjału dziedzic-
twa kulturowego Pomorza. Przykładem niech będzie konferencja 
Energia Kultury. Nowożytność. Sesja poświęcona kulturze i sztu-
ce ziemi puckiej od XVI do XVIII wieku (2015), albo sympozjum pt. 
EUROPA, RZECZPOSPOLITA, PRUSY KRÓLEWSKIE. Nowożytność 
(2018), oba wydarzenia skupiły naukowców m.in. z Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersy-
tetu Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, z Białegostoku, 
Krakowa. Warto przypomnieć kilkuletni projekt pt. Wolontariat dla 
zabytków kaszubskiej Nordy. Chronimy Dom Pomorski, który miał 
na celu popularyzację społecznej troski o dziedzictwo kulturowe 
Pomorza w społeczności Pomorzan, wskazując na problem ochrony 
ginącego na naszych oczach charakterystycznego typu architek-
tonicznego obiektów zabytkowych ceglanego budownictwa.
Wszystko zostało udokumentowane wystawami fotograficznymi i wy-
dawnictwami. Od wielu lat OKSiT oraz TUMP byli organizatorami co-
rocznych sesji przed lutowymi Zaślubinami Polski z Morzem. Wymienio-
ne konferencje odbywały się pod patronatem: Metropolity Gdańskiego 
i Rektora-Komendanta Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.

Platformą spotkań artystycznych twórców ludowych, amatorów 
i profesjonalistów był od 2003 roku Pucki Salon Artystyczny. Puck, 
kaszubskie miasto nad Małym Morzem, dokumentowany wydawa-
nymi katalogami. Liczne przedsięwzięcia kulturalne organizowane 
przez gminny ośrodek kultury w ciągu jubileuszowego 30.lecia Sa-
morządu Gminy Puck wpisują się na bogatą listę kreacji ważnych, 
kształtujących obraz naszej Małej Ojczyzny…
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Na co mogą liczyć miesz-
kańcy Gminy, jak rozwija 
się sport i czemu tutaj tyle 
turystów? Na takie pytania 
między innymi odpowiadał 
Wójt lubichowa.

TEksT: UG Lubichowo
zDJĘcIA: UG Lubichowo

a panem prawie 3 lata urzę-
dowania na stanowisku 
Wójta Gminy Lubichowo. 
Proszę opowiedzieć o swo-

ich przemyśleniach. 

Od początku mojej kadencji staram się po-
znać potrzeby tej Gminy i ich mieszkańców. 
Część rozpoczętych inwestycji kontynuuję 
bo są bardzo potrzebne i ważne dla rozwoju 
naszej gminy, ale jest też wiele nowych wy-
nikających z aktualnych potrzeb mieszkań-
ców. Dla dobra naszej społeczności staram 
się z każdym rozmawiać 

i współpracować. Myślę że mieszkańcy za-
uważają zmiany, to się czuje. Moim celem 
jest, aby zrobić coś dobrego dla mieszkań-
ców, a jak będzie to ocenione – przyszłość 
pokaże. Na pewno zrobię wszystko, aby żyło 
się jak najlepiej mieszkańcom naszej gminy.

Co udało się zrealizować w tutejszej gminie 
przez ostatnie 3 lata?

Jednym z najważniejszych dla mnie zadań 

była i jest poprawa infrastruktury drogo-
wej. Nasza gmina jest rozległa, mamy po-
nad 300 km dróg i o różnej nawierzchni. 
To jest coś, czego najbardziej mieszkańcy 
oczekują. Tych potrzeb w budowie dróg jest 
ogrom. Z takich większych inwestycji mogę 
wymienić przebudowę dróg na odcinku Lu-
bichowo-Wda oraz Młynki –Osowo Leśne. 
Myślę, że jeszcze długie lata miną, zanim 
będziemy mogli zapewnić tę infrastrukturę 
drogową w miejscach, gdzie jest to koniecz-
ne. Udało nam się załatwić te podstawowe 
potrzeby, ale wciąż jest to mało i nad tym 
pracujemy.

Podobnie z chodnikami – muszą być bez-
pieczne, z dojściem do ważnych obiektów 
typu kościół, przychodnia zdrowia, szkoła 
podstawowa czy przedszkole. Obecnie re-

alizujemy wspólnie z Powiatem długo wy-
czekiwaną budowę chodnika Lubichowo – 
Mościska. Powstały również nowe obiekty, 
między innymi utworzyliśmy nowy klubik 
dziecięcy dla najmłodszych w wieku od jed-
nego roku do lat trzech, na ukończeniu jest 
kapitalny remont Gminnego Ośrodka Zdro-
wia w Lubichowie, wykonany został także 
remont Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka 
Kultury w Lubichowie oraz zainstalowane 
zostały instalacje fotowoltaiczne na bu-
dynkach Szkoły i Przedszkola w Lubicho-
wie, Oczyszczalni Ścieków oraz Gminnego 
Ośrodka Kultury w Lubichowie.

Kończymy też wymianę wodomierzy z od-
czytem radiowym dla wszystkich gospo-
darstw domowych. Ukończono kolejny 
etap budowy kanalizacji w Ocyplu. Łączna 

sport, inwestycJe 
i turystyka. wywiad 

Z wójTem luBichOwa.

Z
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wartość tej inwestycji przekroczyła już 5 
milionów, a jesienią rozpoczniemy kolejny 
już trzeci etap budowy.

Gmina Lubichowo otrzymała także dofinan-
sowanie ze środków Państwowego Fundu-
szu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
Dzięki temu zakupiliśmy autobus dostoso-
wany do potrzeb osób niepełnosprawnych, 
który zostanie w pełni wykorzystany pod-
czas dowozów dzieci na zajęcia do Specjal-
nego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego 
w Starogardzie Gdańskim oraz podczas 
wyjazdów integracyjnych.

Modernizacja oświetlenia ulicznego, pole-
gająca na wymianie ponad 500 opraw na 
typu LED na terenie Gminy Lubichowo oraz 
rozbudowa gminnego oświetlenia.

Na jakie zmiany mieszkańcy mogą liczyć 
w najbliższym czasie?

Poza wspomnianymi remontami dróg i bu-
dową chodników istotnym zadaniem jest 
rozbudowa gminnej sieci wodociągowej, 
gdyż nadal na terenie naszej gminy są miej-
scowości, które nie mają tej możliwości. 

Następną, tym razem długoterminową in-
westycją, będzie modernizacja istniejących 
stacji uzdatniania wody w Gminie Lubicho-
wo. Budowa promenady wraz z infrastruk-
turą towarzyszącą w Ocyplu. Modernizacja 
i doposażenie w specjalistyczny sprzęt 
operacyjny Gminnych Ochotniczych Straży 
Pożarnych.

Mocno stawiacie w ostatnim czasie także 
na sport.

 Zdecydowanie! Trochę pandemia pokrzyżo-
wała nam plany. W naszej Gminie odbywało 
się we wcześniejszych latach kilka fajnych 
imprez sportowych jak np. Leśne Wandry 
w Ocyplu czy zawody zapaśnicze.

W gminie mamy 4 boiska sportowe z czego 
boisko w Lubichowie jest pięknym obiek-
tem, na którym odbył się między innymi 
w czerwcu 4-dniowy Ogólnopolski Turniej 
Piłki Nożnej w którym uczestniczyło 700 za-
wodników. Natomiast we wrześniu odbył się 
bieg w ramach I edycji Pomorskiego Biegu 

Walki o Pamięć - Bieg Inki. W sierpniu rozpo-
częła swoją działalność szkółka piłkarska 
w której trenują dzieci od najmłodszych lat. 
Mamy tutaj także bardzo dobrze rozwiniętą 
lekkoatletykę, zapasy, a także siatkówkę. 
Ciekawostką jest badminton – także rozwija-
jąca się dyscyplina – nasze dziewczyny z Ze-
lgoszczy zaczynają odnosić spore sukcesy.

Już w najbliższym czasie planujemy budo-
wę obiektu sportowego w Ocyplu, na które 
otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 
1763 653,00 zł

Dlaczego Gmina Lubichowo nazywana jest 
gminą turystyczną?

Ogólnie w całej gminie mamy aż 23 jezio-
ra – raj dla wędkarzy. Główne miejscowości 
turystyczne to Ocypel, Szteklin, Mermet, 
Smolniki i Lubichowo, w których to jest 
bardzo dobrze rozwinięta baza noclegowa. 
Część naszej Gminy to obszar Borów Tu-
cholskich. Z pewnością wielkim atutem jest 
przepływająca przez gminę rzeka Wda. Jest 
bardzo czysta, atrakcyjna, doskonała do 
spływów i bardzo bezpieczna. Spływy Wdą 
to wspaniała rekreacja. Bardzo dbamy tak-
że o czystość naszych jezior, stąd działania 
dążące do tego, aby skanalizować wszyst-
kie okoliczne miejscowości. Liczymy także 
na rozwój turystyki rowerowej, pieszej – 
w tym zakresie mamy naprawdę spory po-

tencjał. Poza tym mamy tu także naturalne 
leśne tereny-raj dla grzybiarzy. Są ludzie, 
którzy szukają takich miejsc. U nas jest ich 
naprawdę dużo. Na pewno każdy znajdzie 
coś dla siebie - dla ciała i ducha.

Z czego jest Pan najbardziej zadowolony?

 Myślę, że z dobrej i owocnej współpracy 
z Radą Gminy, pracownikami Urzędu, soł-
tysami, mieszkańcami ale też z powiatem 
Starogardzkim, Marszałkiem Wojewódz-
twa Pomorskiego oraz Wojewodą Pomor-
skim. Staram się być otwarty i życzliwy dla 
wszystkich, zarówno mieszkańców jak i od-
wiedzających naszą gminę gości i wierzę, 
że to właśnie jest kluczem do sukcesu.

Cieszę się także z pozyskiwanych fundu-
szy bez których ciężko byłoby zrealizować 
te największe inwestycje. Każdego roku 
składamy wiele wniosków o dofinansowa-
nia różnorakich działań na terenie Gminy 
Lubichowo. Dzięki przychylności Posłów, 
Senatorów i ludzi o dobrym sercu udaje 
się niektóre dofinansowania otrzymywać, 
a apetyt rośnie w miarę jedzenia, dlatego 
cały czas składamy kolejne wnioski z myślą 
o pozytywnym rozstrzygnięciu. Zdaję sobie 
sprawę, że mam jeszcze ogromnie dużo do 
zrobienia. Nie pozostaje mi nic innego jak 
zaprosić Państwa do Lubichowa-Zielonej 
Gminy Kociewia.
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hiSTOryCZNa CEGiElNia 
W kOkOSZkaCh

Inwestycja w gdańskich Kokoszkach do-
skonale wpisuje się w dewizę doświad-
czonego dewelopera. Osiedle Nowa 
Cegielnia powstanie tuż obok Ziegelei 
Kokoschken – najstarszej cegielni w rejo-

nowa cegielNia 
z hisTOrią w tle

Są miejsca, które natychmiast zapadają w pamięć 
i takie, o których warto pamiętać. Wie o tym Activa 

Deweloper, którego najnowsza propozycja łączy 
w sobie wysoki standard wykonania, unikalną 

lokalizacje ze wspaniałą historią Gdańska w tle. 
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nie, której powstanie datowane jest tuż 
po ostatnim rozbiorze Polski na początku 
XIX wieku. W latach swojej świetlności 
zakład ten produkował cegły, które wyko-
rzystywane były do budowy wielu budyn-
ków zarówno w Gdańsku jak i okolicach. 
Niestety, wielu właścicieli i wielokrotnie 
zawieszana działalność spowodowały, że 
cegielnia po zakończeniu II wojny zosta-
ła ostatecznie zamknięta i na długi czas 
odeszła w zapomnienie. 

Activa Deweloper postanowił przypo-
mnieć historię znanego mieszkańcom Po-
morza miejsca – nie tylko lokalizacją i na-
zwą, ale także poprzez przemyślaną formę 
nieruchomości. W pierwszym etapie No-
wej Cegielni powstanie dziewięć niskich 
wielorodzinnych budynków wykonanych 
z wysokiej klasy materiałów, przy użyciu 
najnowszych technologii. Starannie do-
pracowany desig zatrzyma niejedno spoj-
rzenie, tym bardziej, że bryły budynków 
przypominać będą dawne zabudowania 
gdańskich osiedli. Atutem kameralnej in-
westycji są wysokie okna, które nadadzą 
lekkości naturalnie doświetlając wnętrza 
o każdej porze dnia. Elewacja, wyłożona 
płytką klinkierową, w połączeniu ze spi-
ralnymi metalowymi schodami prowadzą-
cymi wprost do ogrodu, podkreśla modny, 
industrialny charakter miejsca.

OSiEdlE iNNE Niż WSZySTkiE

Solidne wykonanie i kunsztowny design 
Nowej Cegielni spełnią oczekiwania naj-
bardziej wymagających klientów. Podob-
nie jak przemyślana koncepcja rozkładu 
pomieszczeń w mieszkaniach i domach, 

która gwarantuje wygodę, funkcjonal-
ność i maksymalną prywatność. 

Z myślą o zróżnicowanych potrzebach 
przyszłych mieszkańców, deweloper 
przygotował szeroką ofertę formatów, na 
które składają się mieszkania: dwu-i trzy-
pokojowe o powierzchni od 52 do 95 m², 
domy o metrażu 125 m² (z garażem jedno-
stanowiskowym) i jeden budynek miesz-
kalny o powierzchni aż 156 m² (z garażem 
dla dwóch pojazdów).

Oferta skierowana jest nie tylko dla par 
i rodzin z dziećmi, ale i osób, które poszu-
kują miejsca dla wielopokoleniowej rodzi-
ny. W Nowej Cegielni znajdą się również 
designerskie mieszkania z antresolą dla 
miłośników loftowego stylu, która umoż-
liwia dowolną aranżację przestrzeni. 

Wyjątkowość nieruchomości od Activa 
Deweloper dopełnia fakt, że do wszyst-
kich domów i mieszkań parterowych (ale 
również do niektórych mieszkań zlokali-
zowanych na piętrze z antresolami!) przy-
należeć będzie prywatny ogródek.

rEkrEaCja Na WyCiąGNięCiE ręki

Zlokalizowany na terenie osiedla zbiornik 
wodny, otoczony bujną zielenią, będzie ide-
alnym miejscem na spotkanie, piknik czy 
też kameralny relaks z książką. Z myślą 
o najmłodszych mieszkańcach Nowej Ce-
gielni zaprojektowany został plac zabaw, 
a na terenie całej inwestycji powstaną 
liczne ławki i stojaki na rowery. Zakończe-
nie rozpoczętej już budowy pierwszej czę-
ści inwestycji, planowane jest na koniec III 
kwartału 2022 roku.
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yspa Spichrzów - histo-
ryczna część Gdańska, 
niegdyś odcinana na noc 
od miasta zwodzonymi 

mostami, by chronić zawartość znajdują-
cych się na niej spichlerzy, dziś pełna uro-
ku, wybudzona ponownie do życia po wo-
jennych zniszczeniach. To tu, nad brzegiem 

Motławy, w jednej z kamieniczek komplek-
su Deo Plaza, nawiązującego stylem do hi-
storycznych zabudowań bulwarów, znajdu-
je się ten wyjątkowy apartament. 

Nowy styl gdański 
na Wyspie Spichrzów

klimat nadmorskiego kurortu 
połączony ze światowym 
designem i okraszony 
zabytkowymi detalami – tak 
można scharakteryzować 
wnętrze apartamentu na 
Wyspie Spichrzów w Gdańsku 
zaprojektowane przez prof. 
ASP Jana Sikorę - architekta 
i właściciela studia Sikora 
Wnętrza Architektura. 

TEksT: Wit Miller
zDJĘcIA: Tom Kurek
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Cały apartament to otwarta przestrzeń, 
strefa kuchenna, salonowa i jadalnia – 
wszystko łagodnie się przenika. Jedynie 
sypialnia oddzielona jest szklaną ścianą 
i znika za teatralną kotarą, jakby miał się 
za nią odegrać nocny spektakl. Metalowa 
konstrukcja wykonana według autorskiego 
projektu pracowni, nawiązuje stylem do fa-
brycznych elementów stoczni, której dźwigi 
widać przez okno. Całe wnętrze utrzymane 
jest tonacji gołębiego błękitu, który pokry-
wa ściany i odważnie przechodzi na sufit 
w postaci szerokich desek. W połączeniu 
z bielą mebli, surowym drewnem i cegłą 
tworzy klimat wakacyjnego domu na pla-
ży. Przebywając tam, ma się wrażenie, że 
za oknem słychać szum fal, a sąsiadami 
są piaszczyste wydmy, a nie kamieniczki. 
Umiejętne połączenie tak różnych materia-
łów i struktur dało niepowtarzalny efekt.

- Ta kompozycja powstała w mojej wyobraź-
ni. Tworząc to wnętrze pewne rzeczy wyda-

wały mi się osobiste - jak obecność cegły, jej 
kolor, rozmiar, rytm i industrialne elementy. 
To wszystko kojarzy mi się z Gdańskiem. 
Także drewno nadszarpnięte zębem czasu, 
a odzyskane na cele tej przestrzeni, jest 
jednoznacznym skojarzeniem z gdańską 
kamienicą. Chciałem dodać do tego wnę-
trza również lekkość morskiego sąsiedztwa 
stąd skontrastowałem ciężkie, historyzują-
ce elementy z czystym błękitem o głębokim 
odcieniu – mówi Jan Sikora. 

We wnętrzu nowoczesne designerskie 
meble płynnie przenikają się z tymi zabyt-
kowymi, tworząc pasujące do siebie cześć 
układanki. Drewniana szafa z lustrem 
z ozdobnym rocaille wita przybyłych tuż 
przy wejściu, a pamięta zapewne czasy 
Ludwika VI. Pomiędzy sypialnią a częścią 
salonową znajduje się neorenesansowe 
biurko wykonane z orzecha, wyznaczające 
umownie strefę gabinetu. 

Niesamowite w tym apartamencie są de-
tale, a można by nawet powiedzieć, że 
ono składa się właśnie z detali, to one 
tworzą oszałamiającą całość. Tu nic nie 
jest przypadkowe, a wszystko przemyśla-
ne. Zaczynając od sufitu, który niewątpli-
wie przykuwa uwagę, nie tylko kolorem 
ale i wspomnianymi drewnianymi belka-
mi, które przy ścianie wykańcza korbel 
z ozdobnym liściem akantu. Na uwagę 

zasługują również karnisze, wykonane na 
zamówienie według projektu architek-
ta. Ich industrialny charakter wpisuje się 
w klimat wnętrza, a jednocześnie stanowi 
oryginalną ozdobę ścian.
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